Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Opatření děkana č. 13/2016
Statut Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Část I
Úvodní ustanovení
Čl. 1
Základní ustanovení
1. S účinností tohoto opatření se zřizuje Centrum pro studium politické filozofie, etiky a
náboženství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „Centrum“ a
„fakulta“), ve zkratce „CSPFEN FF UK“.
2. Centrum je mezioborová platforma zaměřená převážně na studium a zkoumání politické
filozofie, etiky a náboženství. Důraz je kladen na specifika mezináboženského dialogu se
zvláštním zřetelem k tématům z politické filozofie a etiky. Centrum vytváří prostor pro
koordinaci výukových a badatelských aktivit na poli politické filozofie, etiky a náboženství,
které fakulta iniciuje a podporuje.
3. Centrum se zřizuje jako odborný útvar fakulty koordinovaný Ústavem filosofie a
religionistiky fakulty (dál jen „ÚFAR“). Centrum není fakultním pracovištěm.1 Není-li tímto
opatřením, jinými předpisy nebo pokynem děkana stanoveno jinak, je osobou příslušnou
k rozhodování v záležitostech Centra děkan fakulty.
4. Toto opatření upravuje činnost, organizaci a financování Centra.

Čl. 2
Poslání Centra
1. Základním posláním Centra je podpora pedagogické, vědecké, výzkumné a osvětové činnosti
na fakultě zaměřené zejména na oblast politické filozofie, etiky a náboženství.
2. Centrum podněcuje vznik studijních programů, studijních oborů a studijních předmětů v
oblasti politické filozofie, etiky a náboženství.
3. Centrum spolupracuje při naplňování svého poslání s odbornými pracovišti, společenskými a
jinými organizacemi, jakož i dalšími právnickými a fyzickými osobami mimo fakultu.
Navazuje a udržuje kontakty s českými i zahraničními odborníky a institucemi na poli
politické filozofie, etiky a náboženství.

Čl. 15 Statutu fakulty, § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
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4. Centrum buduje poznatkovou základnu sloužící odborné i širší veřejnosti ke konzultacím z
oblasti politické filozofie, etiky a náboženství.

Část II
Činnost Centra
Čl. 3
Základní aktivity Centra
1. Centrum rozvíjí svou činnost ve dvou rovinách, a to v rovině vědecko-výzkumné a
v rovině výukové.
2. Centrum o své činnosti informuje prostřednictvím tištěných i elektronických periodik a
samostatných webových stránek v doméně fakulty.

Čl. 4
Vědecko-výzkumná činnost
Vědecko-výzkumné aktivity Centra vyplývají z návrhu činností, který sestavuje Rada Centra na
každý kalendářní rok. Zaměření těchto aktivit musí být v souladu s posláním Centra. Výstupy
vědecko-výzkumné činnosti realizované v rámci Centra jsou prezentovány odborné i širší
veřejnosti např. prostřednictvím konferencí, workshopů, kolokvií či vydáváním odborných
publikací pod hlavičkou Centra.

Čl. 5
Výuková činnost
Centrum podporuje vznik studijních předmětů, jejichž absolvování umožní studentům souvislejší
a soustavnější porozumění tématům z oblasti politické filozofie, etiky a náboženství. Může jít o
studijní předměty jak v rámci akreditovaných studijních programů, tak tzv. komerčních programů.
Centrum rovněž přispívá k realizaci takových studijních předmětů. Tyto studijní předměty jsou
garantovány a organizačně a personálně zajišťovány ze strany ÚFAR s uvedením vhodného
odkazu na Centrum. Centrum také podporuje vznik, realizaci a rozvoj studijních stáží a letních
škol.

Část III
Organizace Centra
Čl. 6
Struktura a administrace Centra
1. Na řízení, organizaci a fungování Centra se podílejí Rada Centra a Akademické kolegium
Centra.

2. Administrativní podporu Radě Centra a Akademickému kolegiu Centra zajišťují pověření
pracovníci ÚFAR. Zaměstnanci podílející se na realizaci aktivit Centra jsou organizačně a
pracovně-právně zařazeni do ÚFAR, popřípadě do své domovské základní součásti v rámci
fakulty.

Čl. 7
Rada Centra
1. Plánování a realizaci aktivit Centra řídí Rada Centra (dále jen „Rada“).
2. Rada má nejméně pět a nejvýše třináct členů. Členy jsou také předseda a dva
místopředsedové. Členy Rady jmenuje děkan fakulty na základě návrhů ředitele ÚFAR či
z vlastního podnětu. Členem Rady jmenuje děkan fakulty vždy ředitele ÚFAR.
3. Funkční období členů Rady je pětileté, členové mohou být jmenováni opakovaně. Členství
ředitele ÚFAR v Radě se časově kryje s jeho funkčním obdobím ředitele.
4. Předseda Rady a první místopředseda Rady jsou jmenováni děkanem fakulty zpravidla na
základě nominace provedené členy Rady ze svého středu. Děkan fakulty může jmenovat
předsedou a prvním místopředsedou i jiné členy Rady, než kteří byli nominováni. Druhým
místopředsedou Rady je jmenován vždy ředitel ÚFAR. Předseda a místopředsedové nejsou
z titulu těchto svých funkcí vedoucími zaměstnanci ve smyslu pracovně-právních
předpisů.2
5. Funkční období předsedy a prvního místopředsedy je dvouleté, předseda i první
místopředseda mohou být jmenováni opakovaně.
6. Děkan může v odůvodněných případech odvolat člena Rady či předsedu nebo prvního
místopředsedu z jeho funkce i před uplynutím jeho funkčního období.
7. Předseda a místopředsedové odpovídají za fungování
Místopředsedové zastupují předsedu v jeho nepřítomnosti.

Centra

děkanovi

fakulty.

8. Předseda či místopředseda zastupuje Centrum ve směru k vedení fakulty, partnerům a
vyučujícím.
9. Jednání Rady svolává a řídí předseda, a to nejméně dvakrát ročně. Rada je usnášeníschopná
při účasti nejméně tří čtvrtin členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
Ředitel ÚFAR má při rozhodování Rady právo veta, a to včetně nominace dle odst. 4. Rada
nerozhodne, není-li přítomen ředitel ÚFAR, resp. rozhodnutí Rady není účinné, dokud není
písemně potvrzeno ředitelem ÚFAR, nebyl-li tento přítomen rozhodování.
10. Jednotliví členové Rady jsou zejména povinni se účastnit zasedání Rady a aktivně přispívat ke
kvalitní akademické úrovni Centra.
11. Rada
a) garantuje provádění aktivit Centra;
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§ 11 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

b) řídí aktivity Centra z obsahového a hospodářského hlediska a navrhuje děkanovi fakulty
případné úpravy a změny ve fungování Centra či řešení mimořádných událostí;
c) podává děkanovi fakulty návrhy na spolupráci s odbornými pracovišti, společenskými a
jinými organizacemi, jakož i dalšími právnickými a fyzickými osobami v rámci Centra;
d) sestavuje návrh činnosti Centra na každý kalendářní rok a předkládá jej vždy do 30. 11.
předcházejícího kalendářního roku děkanovi fakulty;
e) sestavuje návrh rozpočtu činnosti Centra na každý kalendářní rok a předkládá jej vždy do
30. 11. předcházejícího kalendářního roku tajemníkovi fakulty;
f) podporuje realizaci studijních předmětů tematicky se vztahujících k činnosti Centra;
g) vyjadřuje se k podobě jednotlivých dokumentů potřebných pro výuku iniciovanou a
podporovanou Centrem a její případnou evaluaci, případně dle uvážení vydává doporučení
pro pedagogy a ke způsobům hodnocení; její hlas má funkci poradní;
h) sleduje evaluace studijních předmětů iniciovaných a podporovaných Centrem a navrhuje
řediteli ÚFAR či vedoucímu jiné příslušné základní součásti fakulty případná opatření;
i) sestavuje výroční zprávu o činnosti Centra za každý kalendářní rok a předkládá ji vždy do
31. 3. následujícího kalendářního roku děkanovi fakulty.

Čl. 8
Akademické kolegium Centra
1. Akademické kolegium Centra (dále jen „Kolegium“) dává podněty a návrhy Radě zejména
při dlouhodobém plánování aktivit Centra.
2. Kolegium tvoří přední odborníci z oblasti filozofie, teologie, religionistiky a významné
postavy z veřejného života se zájmem o odborné aktivity Centra.
3. Členy Kolegia jmenuje děkan fakulty na základě návrhů Rady, předsedy Kolegia či
z vlastního podnětu. Rada a předseda Kolegia podávají návrhy děkanovi prostřednictvím
ředitele ÚFAR. K návrhům se vždy vyjádří ředitel ÚFAR.
4. Funkční období členů Kolegia je pětileté, členové mohou být jmenováni opakovaně.
5. Předseda Kolegia je členem Kolegia a je jmenován děkanem fakulty. Předseda není z titulu
této své funkce vedoucím zaměstnancem ve smyslu pracovně-právních předpisů.3
6. Funkční období předsedy je dvouleté, předseda může být jmenován opakovaně.
7. Děkan může v odůvodněných případech odvolat člena Kolegia či předsedu z jeho funkce i
před uplynutím jeho funkčního období.
8. Předseda odpovídá za fungování Kolegia Radě.
9. Předseda zastupuje Kolegium ve směru k Radě a partnerům.
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§ 11 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

10. Jednání Kolegia svolává a řídí předseda, případně jím pověřený člen Kolegia, a to nejméně
jednou za dva roky. Kolegium je usnášeníschopné při účasti nejméně tří čtvrtin členů a
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
11. Jednotliví členové Kolegia podporují a propagují činnost Centra a mají poradní funkci při
plánování jeho aktivit.

Část IV
Financování Centra
Čl. 9
1. Financování aktivit v rámci Centra je zajištěno jednak z vlastních disponibilních zdrojů
fakulty, dále z domácích a zahraničních dotací, grantů, darů a výnosů komerčních aktivit
realizovaných pod hlavičkou Centra.
2. Financování aktivit Centra probíhá podle schváleného rozpočtu, který je součástí rozpočtu
fakulty. Čerpání prostředků je možné až po schválení celofakultního rozpočtu. O případném
zálohování financovaných aktivit Centra před schválením rozpočtu rozhoduje tajemník
fakulty.
3. Za hospodaření s prostředky přidělenými pro realizaci aktivit Centra odpovídá děkanovi
fakulty ředitel ÚFAR.

Část V
Přechodná a závěrečná ustanovení
Čl. 10
Přechodná ustanovení
1. Ředitel ÚFAR do data účinnosti tohoto opatření zajistí ustavení všech orgánů Centra.
2. Ředitel ÚFAR do tří měsíců od účinnosti tohoto opatření předloží děkanovi fakulty návrh
rozpočtu a plán činnosti na kalendářní rok 2016.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení
1. Toto opatření bylo projednáno v kolegiu děkana fakulty dne 5. 4. 2016.
2. K návrhu tohoto opatření se vyjádřil Akademický senát fakulty kladně dne 12. 5. 2016.
3. K návrhu tohoto opatření se vyjádřila Vědecká rada fakulty kladně dne 19. 5. 2016.
4. Toto opatření nabývá platnosti dne 20. 5. 2016.
5. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 6. 2016.

V Praze dne 19. 5. 2016
doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
děkanka FF UK

