Univerzita Karlova
Organizační řád
Centra pro teoretická studia
Rektor Univerzity Karlovy vydává na základě § 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, a čl. 2 odst. 2 Přílohy č. 1 Statutu Univerzity Karlovy (Organizačního řádu) tento vnitřní
předpis:
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Centrum pro teoretická studia (dále jen „CTS”) je dle § 34 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách, v platném znění (dále jen „zákon“ a čl. 2 odst. 1 přílohy č. 1 Statutu
Univerzity Karlovy (dále jen „Statut” a „UK“) vysokoškolským ústavem.
2. CTS provádí a podporuje pokročilý výzkum v mezinárodním měřítku, podílí se na uskutečňování
akreditovaných studijních programů a podporuje vědeckou činnost studentů; to vše zejména v
oborech propojujících tradiční vědní disciplíny a s využitím vyspělých teoretických přístupů.
3. CTS se ve své činnosti řídí Statutem, dalšími vnitřními předpisy UK a tímto organizačním
řádem.
4. Sídlo CTS je v prostorách Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i., Jilská 361/1, 110 00 Praha 1.
Čl. 2
Poslání a činnost
1. Posláním CTS je podporovat osobní kontakty předních specialistů různých disciplín a přispívat
tak ke spolupráci při formulaci a řešení zásadních problémů, které přesahují rámec jednotlivých
vědních oborů a pro které se teprve hledají osobité tvůrčí přístupy a prostředky.
2. CTS spolupracuje na výzkumných a vzdělávacích programech s fakultami a vysokoškolskými
ústavy UK, ústavy Akademie věd České republiky a dalšími vědeckými a vysokoškolskými
institucemi v České republice i v zahraničí.
Čl. 3
Ředitel
1. V čele CTS je ředitel CTS (dále jen „ředitel“), kterého jmenuje a odvolává rektor na základě
výběrového řízení podle Řádu výběrového řízení UK.
2. Ředitel je ze své činnosti a činnosti CTS odpovědný rektorovi a podléhá pravidelnému
hodnocení ze strany rektora.
3. Ředitel zejména
a) řídí a organizuje činnost CTS v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy UK,
b) zastupuje CTS v jednáních o součinnosti s fakultami UK v otázkách studijních programů
a vědecké spolupráce,

c) předsedá Vědecké radě CTS (dále jen „vědecká rada“),
d) jmenuje a odvolává se souhlasem Akademického senátu UK členy vědecké rady,1
e) předkládá vědecké radě zprávu o hospodaření s prostředky CTS a zprávu o činnosti CTS za
uplynulé období,
f) je členem rozšířeného kolegia rektora,
g) stanovuje rozsah a specifikaci práce u všech pracovníků zařazených na CTS,2
h) vydává strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti CTS,
i) koordinuje spolupráci a zahraniční styky CTS,
j) rozhoduje a jedná jménem UK ve věcech a v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem
univerzity,
k) zajišťuje dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární
ochrany, ochrany životního prostředí a civilní obrany.
4. Ředitel může dále
a) vymezit působnost a pravomoci svého zástupce,
b) vymezit působnost a pravomoci tajemníka CTS,
c) pověřit zástupce nebo tajemníka, aby jej v rámci jeho působnosti a pravomoc zastupoval.
Čl. 4
Vědecká rada
1. Členy vědecké rady jsou přední domácí i zahraniční badatelé. Nejméně jedna třetina členů
vědecké rady jsou jiné osoby než členové akademické obce UK3.
2. Jednací řád vědecké rady je vnitřním předpisem CTS.
3. Předsedou vědecké rady je ředitel.
4. Vědecká rada zejména
a) projednává strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti CTS vypracovaný v souladu
se strategickým záměrem UK,
b) projednává výroční zprávu a hodnocení činnosti CTS,
c) schvaluje způsob, kterým se CTS podílí na uskutečňování studijních programů nebo jejich
částí a
d) vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží ředitel.
5. Zasedání vědecké rady svolává ředitel podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně, a to v podobě
osobní účasti, nebo formou dálkového internetového spojení.
6. Z jednání vědecké rady se pořizuje písemný zápis.
Čl. 5
Sekretariát CTS
1. Sekretariát CTS zabezpečuje činnost CTS po organizační, provozní a informační stránce, včetně
přípravy podkladů pro jednání vědecké rady a realizaci přijatých usnesení dle pokynů ředitele.
2. Za činnost sekretariátu odpovídá tajemník nebo vedoucí sekretariátu, kterého jmenuje ředitel.
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3. Sekretariát zajišťuje správu
a) počítačové sítě a výpočetní techniky,
b) příruční knihovny a studovny.
4. Organizaci správy počítačové sítě a výpočetní techniky, práva a povinnosti jejich správců
i uživatelů upravuje Řád pro provozování a používání výpočetní techniky, který vydává ředitel
CTS svým opatřením.
5. Příruční knihovna a studovna zabezpečují informační zázemí pro zaměstnance UK a pro
veřejnost.
Čl. 6
Zaměstnanci
1. Zaměstnanci zařazení na CTS jsou v pracovněprávním vztahu k UK. Postavení zaměstnanců
upravují právní předpisy, zejména zákoník práce a dále vnitřní předpisy univerzity.
2. Na CTS jsou zařazeni akademičtí pracovníci,4 vědečtí pracovníci, odborní
a administrativní pracovníci.
3. Akademičtí a vědečtí pracovníci CTS jsou přijímáni z řad předních vědeckých specialistů
v různých oborech, kteří se věnují nejobecnějším teoretickým aspektům své disciplíny a vynikají
svým transdisciplinárním rozhledem. Akademičtí pracovníci jsou přijímáni na základě
výběrového řízení.5
4. Akademičtí a vědečtí pracovníci zejména
a) aktivním a tvůrčím způsobem naplňují poslání UK6 a CTS,
b) dbají dobrého jména UK a CTS; v tomto směru také působí na studenty,
c) respektují autorská a jiná chráněná práva,
d) jsou poradním sborem ředitele v otázkách plánování a organizování činnosti CTS.
5. Na postavení, práva a povinnosti odborných a administrativních pracovníků CTS se přiměřeně
vztahují ustanovení o akademických a vědeckých pracovnících.
Čl. 7
Hosté
1. Jako hosté CTS jsou zváni domácí a zahraniční vědci.
2. O přijetí hostů ke krátkodobým pobytům (do tří měsíců) rozhoduje ředitel. O přijetí hostů
k delším pobytům rozhoduje ředitel po poradě s dalšími akademickými a vědeckými pracovníky
CTS, popřípadě s vědeckou radou.
3. Pobyt hostů CTS je financován z domácích nebo zahraničních grantů udělených CTS či jeho
pracovníkům, anebo si mohou svůj pobyt v CTS financovat sami.
4. Na hosty CTS se přiměřeně vztahují práva a povinnosti pracovníků CTS.
Čl. 8
Studenti
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1. CTS umožňuje studentům účastnit se na výzkumných projektech CTS. Studenti v rámci své
práce přispívají k plnění badatelských úkolů CTS.
2. Studenti, kteří pracují na CTS, jsou zapsáni na některé ze spolupracujících fakult. Studenti, kteří
působí na CTS, mají právo účastnit se a vystoupit na shromáždění pracovníků CTS.
Čl. 9
Hospodaření
Hospodaření CTS je upraveno Statutem, Pravidly hospodaření UK a příslušnými opatřeními rektora.
Čl. 10
Spolupráce s Akademií věd České republiky
Spolupráci s Akademií věd České republiky upravuje příslušná smlouva mezi UK a Akademií
věd ČR.
Čl. 11
Přechodné ustanovení
Obsazení pozice ředitele, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto organizačního řádu,
není tímto organizačním řádem dotčeno.
Čl. 12
Zrušovací, společná a závěrečná ustanovení
1. CTS užívá obdélníkové razítko s textem „Univerzita Karlova, Centrum pro teoretická studia“ a
adresou UK. Pravidla používání razítka stanoví v souladu s vnitřními předpisy UK ředitel CTS.
2. Organizační řád CTS ze dne 1. listopadu 2014 se zrušuje.
3. Tento organizační řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem UK.7
4. Tento organizační řád nabývá účinnosti prvního dne měsíce následujícího po nabytí platnosti.

Doc. Petr Pokorný, Ph.D.
ředitel
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Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor

Akademický senát UK schválil tento řád dne 28.5.2021.
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Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
předseda AS UK
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