I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU
CENTRA PRO TEORETICKÁ STUDIA
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
ZE DNE 30. LISTOPADU 2001

Čl. 1
Základní ustanovení
1. Centrum pro teoretická studia (dále jen ”CTS”) je podle Čl.2 odst. 1 přílohy č. 2 Statutu
Univerzity Karlovy v Praze (dále jen ”Statut”) vysokoškolským ústavem1.
2. CTS se ve své činnosti řídí Statutem, dalšími vnitřními předpisy Univerzity Karlovy v
Praze (dále jen ”UK”) a tímto organizačním řádem.
3. Vztah k fakultám UK v rámci podílu CTS na akreditovaných studijních programech2 je
upraven příslušnými dohodami.

Čl. 2
Poslání a činnost
1. CTS je vědeckopedagogické pracoviště, které provádí a podporuje pokročilé teoretické
bádání, podílí se na uskutečňování akreditovaných studijních programů UK a podporuje
vědeckou činnost studentů; to vše zejména v oborech propojujících tradiční vědní
disciplíny.
2. CTS se podílí na organizování pokročilého bádání v mezinárodním měřítku a usnadňuje
styk našich badatelů a studentů se zahraničními vědci, a to zejména tím, že umožňuje
studijní pobyt zahraničním i domácím vědeckým hostům.
3. Specifickým úkolem CTS je podporovat osobní styk předních specialistů různých
disciplín a přispívat tak ke spolupráci při rozvíjení zásadních problémů, které přesahují
rámec jednotlivých vědních oborů a pro které se teprve hledají osobité tvůrčí přístupy a
prostředky.
4. CTS spolupracuje na výzkumných a vzdělávacích programech s vědeckými a
pedagogickými pracovišti UK, s ústavy Akademie věd České republiky a s dalšími
vědeckými a vysokoškolskými institucemi u nás i v zahraničí.
1

§ 22 odst. 1 písm. b) a § 34 zákona č. 118/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách) (dále jen „zákon“)

I. úplné znění Organizačního řádu Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy v Praze

Čl. 3
Řízení činnosti
1. V čele CTS je ředitel CTS (dále jen “ředitel), kterého jmenuje a odvolává rektor UK.
2. Ředitel je ze své činnosti a činnosti CTS odpovědný rektorovi UK.
3. Ředitel zejména
a) řídí a organizuje činnost CTS v souladu s právními předpisy a vnitřními
předpisy UK,
b) stanovuje míru vyučovacích povinností a rozsah i podrobnější specifikaci vědecké
práce u akademických pracovníků zařazených na CTS3,
c) zastupuje CTS v jednáních o součinnosti s fakultami UK v otázkách studijních
programů a vědecké spolupráce,
d) zastupuje CTS v jednáních souvisejících s posláním a činností CTS (Čl. 2),
e) rozhoduje a jedná jménem UK ve věcech a v rozsahu stanoveném opatřením
rektora4,
f) vyhlašuje program celoživotního vzdělávání5 a jeho formu6 a stanovuje výši úplaty a
způsob jejího zaplacení7
g) předsedá Vědecké radě CTS (dále jen ”Rada”) (Čl. 4),
h) jmenuje tajemníka CTS,
i) stanoví-li tak rektor, účastní se porady děkanů8,
j) obrací se na děkana příslušné fakulty s podnětem na zahájení disciplinárního řízení,
jde-li se o skutek studenta v rámci jeho práce v CTS9,
4. Ředitel může dále
a) jmenovat svého zástupce a vymezit jeho pravomoci,
b) pověřit zástupce nebo tajemníka, aby jej v rámci jeho pravomocí zastupovali,
c) se souhlasem rektora zřizovat pomocné organizační útvary CTS

Čl. 4
Rada
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Čl. 22 odst. 3 písm. d) Statutu.
Příloha č. 3 vnitřního mzdového předpisu UK
4
Čl. 3 odst. 7 písm. b) Statutu
5
Čl. 3 odst. 1 Řádu celoživotního vzdělávání UK
6
Čl. 3 odst. 2 Řádu celoživotního vzdělávání UK
7
Čl. 6 odst. 1 písm. a) a odst. 2 Řádu celoživotního vzdělávání UK
8
Čl. 14 Statutu
9
Čl. 4 odst. 2 Disciplinárního řádu pro studenty UK
3
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1. Členy Rady jmenuje ředitel se souhlasem Akademického senátu UK10 z řad předních
domácích i zahraničních badatelů s tím, že nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby
než členové akademické obce UK11.
2. Předsedou Rady je ředitel.
3. Rada zejména
a) projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké činnosti CTS vypracovaný v
souladu s dlouhodobým záměrem UK12,
b) schvaluje podíl CTS na studijních programech UK,
c) projednává program celoživotního vzdělávání realizovaný CTS,
d) projednává výroční zprávu13 a hodnocení činnosti14 CTS,
e) vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží ředitel.
4. Zasedání Rady svolává ředitel podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
5. Jednání Rady upravuje jednací řád, který je uveden v příloze č. 1 tohoto organizačního
řádu.

Čl. 5
Správa
1. Organizační, provozní, informační, studijní, vědeckou a mezinárodní agendu CTS, včetně
přípravy podkladů pro jednání Rady a realizaci přijatých usnesení, zajišťuje správa.
2. Za činnost správy odpovídá tajemník, kterého jmenuje a odvolává ředitel.
3. Součástí správy je
a) správa počítačové sítě a výpočetní techniky,
b) příruční knihovna a studovna.
4. Organizaci správy počítačové sítě a výpočetní techniky, práva a povinnosti jejich správců
i uživatelů upravuje Řád pro provozování a používání výpočetní techniky, který je uveden
v příloze č. 2 tohoto řádu
5. Příruční knihovna a studovna zabezpečují informační zázemí pro zaměstnance zařazené
na CTS a studenty mající výuku na CTS jakož i pro ostatní členy akademické obce UK.

Čl. 6
Pracovníci
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§ 34 odst. 5 zákona
§ 29 odst. 2 zákona
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Čl. 43 odst. 2 a 3 Statutu
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Čl. 44 odst. 1 Statutu
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Čl. 45 odst. 2 a Čl. 46 odst. 1 Statutu
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1. Zaměstnanci zařazení na CTS jsou v pracovně právním vztahu k UK. Ve své činnosti se
řídí vnitřními předpisy UK a tímto organizačním řádem.
2. Na CTS jsou zařazeni akademičtí pracovníci15, odborní a administrativní pracovníci.
3. Akademičtí pracovníci CTS jsou přijímání na základě výběrového řízení16 z řad předních
vědeckých specialistů v různých oborech, kteří se věnují nejobecnějším teoretickým
problémům své disciplíny a vynikají svým transdisciplinárním rozhledem.
4. Postavení akademických pracovníků, jejich práva a povinnosti upravují vnitřní předpisy
UK17. Akademičtí pracovníci zejména
a) aktivním a tvůrčím způsobem naplňují poslání UK18 a CTS,
b) dbají dobrého jména UK a CTS, respektují autorská a jiná chráněná práva apod.;
v tomto směru také působí na studenty,
c) 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 pracovnících.

Čl. 7
Studenti
1. Studenti, kteří pracují na CTS jsou zapsáni na některé ze spolupracujících fakult
ve smyslu příslušných dohod.
2. Práva a povinnosti studentů upravuje zákon a vnitřní předpisy UK. Na práci studentů
v CTS se přiměřeně vztahuje tento organizační řád, zejména příloha č. 2 a příloha č. 3.

Čl. 8
Hosté
1. Jako hosté CTS jsou zváni domácí a zahraniční vědci.
2. O přijetí krátkodobých hostů (do tří měsíců) rozhoduje ředitel. O přijetí dlouhodobých
hostů rozhoduje ředitel po poradě s akademickými pracovníky, popřípadě s Radou.
3. Hosté CTS jsou financováni 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.

15

§ 70 zákona
§ 77 zákona, Čl. 38 Statutu a Řád výběrového řízení UK
17
zejména Čl. 5, 37 a 39 Statutu
18
Čl. 2 Statutu
16
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Čl. 9
Hospodaření
1. Hospodaření CTS je upraveno vnitřními předpisy UK19.
2. CTS je financováno z rozpočtu UK, z domácích i zahraničních grantů, dalších dotací a
darů určených na činnost CTS, popřípadě ze zdrojů vytvořených vlastní činností.
3. Jednou za rok předkládá tajemník CTS Radě zprávu o hospodaření s prostředky CTS.

Čl. 10
Spolupráce s Akademie věd České republiky
Spolupráci s Akademií věd České republiky upravuje příslušná smlouva.

Čl. 11
Závěrečné ustanovení
1. Tento organizační řád nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem UK20.
2. Tento řád nabývá účinnosti dnem ........................................

ředitel CTS

19
20

zejména Část VI. Statutu
Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 15. 10. 1999
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Příloha č. 1

Jednací řád
Vědecké rady Centra pro teoretická studia

Čl. 1
Působnost a složení
1. Působnost Vědecké rady Centra pro teoretická studia (dále jen “Rada”) upravuje Čl. 4
odst. 3 Organizačního řádu CTS.
2. Členy Rady jmenuje a odvolává ředitel. Návrh na jmenování a odvolání členů Rady
schvaluje na návrh ředitele Akademický senát UK.
3. Návrh na kandidáta členství v Radě může podat řediteli každý akademický pracovník
CTS.
4. Ředitel může jmenovat čestným členem Rady význačného vědce, který se významným
způsobem zasloužil o CTS případně UK. Čestný člen Rady má poradní hlas.

Čl. 2
Jednání
1. Zasedání Rady svolává ředitel nejméně dvakrát ročně. Ředitel je povinen svolat zasedání
Rady požádá-li o to alespoň jedna třetina jejích členů.
2. Ředitel svolává zasedání Rady písemnou pozvánkou, která obsahu program jednání Rady,
místo, datum a čas jejího zasedání. Členové Rady zpravidla obdrží s pozvánou též
podkladové materiály k jednotlivým bodům jednání.
3. Jednání Rady řídí ředitel nebo jím pověřený člen Rady.
4. Jednání Rady je veřejné. Na návrh ředitele se může Rada usnést, že část nebo celé její
jednání bude uzavřené, jestliže by veřejnost jednání ohrozila osobnostní právo jednotlivce
nebo důležitý zájem UK. Hosté nebo další osoby mohou na jednání Rady vystoupit pouze
na základě souhlasu Rady.
5. Z jednání Rady se pořizuje zvukový nebo písemný záznam.

Čl. 3
Usnesení
1. Rada se usnáší na základě konsensu; pouze ve výjimečných případech hlasováním.
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2. Stručný záznam ze zasedání Rady, včetně obsahu usnesení se obvyklým způsobem
zveřejňuje.

Čl. 4
Zabezpečení činnosti
Činnost Rady po stránce materiální a administrativní zabezpečuje administrativní správa CTS.
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Příloha č. 2

Řád pro provozování a používání výpočetní techniky

Čl. 1
Základní ustanovení
1. Řád pro provozování a používání výpočetní techniky (dále jen “řád”) upravuje práva a
povinnosti provozovatelů prostředků výpočetní techniky na CTS, správců sítě a jejich
uživatelů.
2. Ustanovení řádu jsou závazná pro všechny zaměstnance zařazené na CTS, studenty mající
výuku na CTS a hosty CTS. Porušení řádu bude postihováno v souladu s právními
předpisy a vnitřními předpisy UK.
3. Řád se vztahuje jak na zařízení připojená k síti CTS, tak pro výpočetní techniku
nezapojenou do této sítě.

Čl. 2
Základní pojmy
1. Síť CTS je soubor technických prostředků, tj. kabeláž, síťové prvky a centrální servery,
umožňující uživatelům přístup do sítě Internetu, intranetu, případně jiných veřejných
počítačových sítí.
2. Uživatelem se pro potřeby tohoto řádu rozumí osoba uvedená v čl. l odst. 2.
3. Správcem domény se rozumí pracovník zajišťující provoz základní infrastruktury sítě
CTS a její připojení do Pražské akademické sítě.
4. Šířením se pro účely řádu myslí nejen aktivní rozesílání softwaru nebo dat, jejich
kopírování a distribuce, ale také pasivní šíření, tj. jejich umístění na WWW server, na
anonymní FTP apod.
Čl. 3
Správce domény
1. Správou domény je pověřena osoba ředitelem CTS (dále jen „ředitel“). Osoba nezařazená
na CTS provozuje správu domény na základě smluvního vztahu, který respektuje nejen
právní normy, ale také tento řád.
2. Správce domény zejména
a) zajišťuje základní infrastruktury sítě CTS a její připojení do Pražské akademické
sítě,
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spolupracuje s Ústavem výpočetní techniky UK a správcem sítě Akademie věd ČR,
schvaluje připojení každého nového zařízení do sítě CTS, přiděluje mu IP adresu a
doménové jméno,
d) schvaluje změnu konfigurace komunikačních prostředků zařízení připojených do sítě
(přesun stroje, připojení modemu apod.) a provozování serverů síťových služeb,
e) zodpovídá za konfiguraci síťových prvků a provoz centrálních služeb pro CTS, jako
je mail server a DNS, příp. BOOTP server (resp. ekvivalent),
3. Správce domény odpovídá za svou činnost řediteli nebo jím pověřenému pracovníkovi.
b)
c)

Čl. 4
Uživatel
1. Výpočetní technika, která je majetkem UK nebo Akademie věd ČR a síť CTS může být
používána jen pro aktivity související s činností CTS (výuka, projekty v rámci výzkumu,
samostatné práce, osobní korespondence apod.). Je zakázáno využívat počítačové sítě ke
komerčním, politickým, náboženským nebo nacionalistickým aktivitám.
2. Uživatel sítě CTS je registrován, volí si přístupové heslo a udržuje ho v tajnosti. Pokud
uživatel umožní použití své identity jiné osobě, je zodpovědný za případné škody
způsobené touto osobou. Pokud uživatel zjistí zneužití svého nebo jiného účtu, oznámí
tuto skutečnost neprodleně správci domény. Uživatelské právo zaniká ukončením
pracovního poměru, ukončením studia nebo ukončením hostování v CTS.
3. Uživatel nesmí zejména
a) šířit, instalovat nebo používat softwary a data, k jejichž šíření, instalaci nebo
používání nemá uživatel oprávnění,
b) provozovat software, který není schválen správcem sítě,
c) bez příslušného povolení kopírovat a distribuovat části operačních systémů a
instalovaného softwaru, které nejsou volně šiřitelné,
d) činit pokusy o získání neoprávněného přístupu k programům, informacím,
privilegovaným stavům, periferiím a datům jiných uživatelů nebo zprostředkovávat
takový přístup,
e) měnit konfiguraci zařízení sítě a manipulovat se zařízeními, která nejsou určena k
veřejnému používání,
f)
šířit informace, stanoví-li tak právní předpis nebo mohlo-li by jejich šíření poškodit
dobré jméno UK nebo Akademie věd ČR.
4. Uživatel je povinen dodržovat také specifická pravidla těch sítí, do kterých vstupuje a
zákony příslušných zemí (např. autorské a exportní).
5. Pro používání elektronické pošty platí stejné zásady jako pro používání klasické pošty.
Odesílatel nesmí zejména
a) se vydávat za jinou osobu (platí i pro vyplňování WWW formulářů),
b) obtěžovat svou korespondencí ostatní uživatele,
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c)

používat vulgarismy.

Čl. 5
Monitorování sítě
1. Pro účely optimalizace jejího fungování, zjišťování anomální stavů a pokusů o
neoprávněný přístup může být provoz sítě monitorován.
2. Uživatel souhlasí s tím, že jeho provoz a data mohou být monitorována. Takto získané
informace mají důvěrný charakter.

Čl. 6
Závěrečné ustanovení
Správce sítě ani CTS nenesou žádnou právní odpovědnost za případné nedoručení, opoždění
či jiné defekty v přenosu informací.
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*****
Změna Organizačního řádu Centra pro teoretická studia (1. změna) nabyla platnosti dnem
schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze, schválena byla dne 31. října
2003 a účinnosti nabyla …………….

Za správnost I. úplného znění:
Mgr. Daniel Feranc
tajemník AS UK

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
předseda Legislativní komise AS UK
*****
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