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Preambule
Zachování funkčních ekosystémů a z nich plynoucích ekosystémových služeb a adekvátního
životního prostředí je základem existence lidské společnosti. Lidská společnost je zároveň
významným hráčem v globálních tocích látek a svým chováním přímo či nepřímo ovlivňuje
klíčové toky energie, biogeochemické cykly, rozlohu a uspořádání ekosystémů, biodiversitu
a další významné složky přírody. Zatímco přírodovědné otázky studia životního prostředí jsou
poměrně dobře prostudovány, socioekonomickým souvislostem je věnována menší pozornost.
Percepce přírody člověkem, otázka dlouhodobých a komplexních dopadů lidské činnosti na
přírodu a možnosti její mitigace jsou zatím pochopeny nedostatečně a přitom právě tyto
otázky jsou klíčové pro smysluplné použití právních a jiných regulačních a motivačních
nástrojů, které může lidská společnost použít pro ochranu přírody a zajištění udržitelného
rozvoje.

Čl. 1
Základní ustanovení
1.

Centrum pro otázky životního prostředí (dále jen „Centrum“) je dle § 34 odst. 1 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (dále jen „zákon“), v platném znění a čl. 2 odst. 1
Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „Statut“) vysokoškolským
ústavem.

2.

Centrum vykonává vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost, podílí se na
uskutečňování studijních programů a poskytuje programy celoživotního vzdělávání
a informační služby v oblasti životního prostředí, trvale udržitelného rozvoje a jejich
přírodovědných i společenskovědních souvislostí.

3.

Centrum se ve své činnosti řídí Statutem, dalšími vnitřními předpisy Univerzity Karlovy
v Praze (dále jen „UK“) a tímto organizačním řádem.

4.

Sídlem Centra je CMDS Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6.

Čl. 2
Poslání
Posláním Centra je
a) vykonávat vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti životního prostředí
s důrazem na transdisciplární pojetí a propojování různých pohledů přírodovědných
a společenskovědních disciplín,
b) podporovat formování a činnost transdisciplinárních konsorcií zabývajících se
vědecko-výzkumnou činností v oblasti životního prostředí,
c) podílet se na přípravě a uskutečňování akreditovaných studijních programů
spolupráci s fakultami UK,

ve

d) připravovat a uskutečňovat programy celoživotního vzdělávání, samostatně nebo ve
spolupráci s fakultami,
e) poskytovat expertní a konzultační činnost v oblasti životního prostředí ostatním
součástem university, veřejné správě, nevládním organizacím i soukromým
subjektům,
f) vydávat odborné publikace a časopisy, pořádat vědecké konference a v přiměřené míře
vytvářet infrastrukturu pro vědeckou a pedagogickou činnost.
Čl. 3
Ředitel
1.

V čele Centra stojí ředitel Centra (dále jen „ředitel“), kterého jmenuje a odvolává rektor.

2.

Ředitel je ze své činnosti a z činnosti Centra odpovědný rektorovi.

3.

Funkční období ředitele je tříleté. Tatáž osoba může být do funkce ředitele jmenována
opakovaně.

4.

Ředitel Centra zejména
a) řídí a organizuje činnosti Centra v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními
předpisy UK,
b) zastupuje Centrum v jednáních o součinnosti s fakultami UK v otázkách studijních
programů a vědecké spolupráce,
c) jmenuje a odvolává se souhlasem Akademickému senátu UK členy Vědecké rady
Centra (dále jen „vědecká rada“), 1
d) stanoví-li tak rektor, účastní se porady děkanů,2
e) stanovuje rozsah vyučovacích povinností a rozsah a specifikaci vědecké práce
u akademických pracovníků zařazených na Centru,3
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§ 34 odst. 5 zákona.
Čl. 14 Statutu.

2

f) vyhlašuje programy celoživotního vzdělávání včetně jejich popisu a stanovuje výši
úplaty za jejich uskutečňování,
g) vydává dlouhodobý záměr vědecké, výzkumné a vzdělávací činnosti Centra,
h) rozhoduje a jedná jménem UK ve věcech a v rozsahu stanoveném opatřením rektora,4
i) zajišťuje dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
požární ochrany, ochrany životního prostředí a civilní obrany.
5.

Ředitel může dále
a) jmenovat svého zástupce a vymezit jeho pravomoci,
b) pověřit svého zástupce, aby jej v rámci jeho pravomocí 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 UK5.

2.

Jednací řád vědecké rady po projednání ve vědecké radě vydává svým opatřením ředitel.
Jednání vědecké rady řídí ředitel.

3.

Vědecká rada zejména
a) projednává dlouhodobý záměr vědecké, výzkumné a vzdělávací činnosti Centra
vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity,
b) schvaluje způsob, kterým se Centrum podílí na uskutečňování studijních programů
nebo jejich částí a
c) vyjadřuje se k otázkám, které jí ředitel Centra předloží.

4.

Z jednání vědecké rady se pořizuje písemný zápis, který se zveřejňuje prostřednictvím
sítě Internet.
Čl. 5
Zaměstnanci

1.

Zaměstnanci zařazení na Centru jsou v pracovněprávním vztahu k UK. Postavení
zaměstnanců upravují právní předpisy, zejména zákoník práce a dále vnitřní předpisy
univerzity.

2.

Na Centru jsou zařazeni akademičtí a vědečtí pracovníci a technickohospodářští
pracovníci. Akademičtí pracovníci Centra jsou přijímáni na základě výběrového řízení.6

Příloha č. 3 Vnitřního mzdového předpisu UK.
Čl. 3 odst. 7 písm. b) Statutu.
5
§ 29 odst. 2 zákona.
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Čl. 6
Studenti
1. Úkolem centra je umožňovat doktorandům a studentům účastnit se na výzkumných
projektech Centra. Studenti v rámci své práce přispívaní k plnění badatelských úkolů
centra.
2. Studenti, kteří pracují na Centru, jsou zapsáni na některé ze spolupracujících fakult ve
smyslu příslušných dohod. Studenti, kteří pracují na Centru, mají právo účastnit se
shromáždění pracovníků centra a promluvit zde.

Čl. 7
Zahraniční spolupráce
1. Centrum vytváří podmínky pro zahraniční styky svých pracovníků, zejména v oblasti
vědecké a vzdělávací a umožňuje zahraniční mobilitu svých pracovníků
a spolupracujících studentů. Centrum též umožňuje výzkumné a studijní pobyty na Centru
zahraničním studentům a významným zahraničním odborníkům.
2. Ředitel Centra v souladu s vnitřními předpisy UK uzavírá dohody o spolupráci
s významnými zahraničními vzdělávacími a výzkumnými pracovišti, zejména o
společných výzkumných projektech a grantech a o výměně studentů a přednášejících,
stanoví-li tak opatření rektora4.
3. Pravidla spolupráce se zahraničím, jakož i významná rozhodnutí v této oblasti schvaluje
ředitel na základě doporučení vědecké rady.

Čl. 8
Hospodaření
Hospodaření Centra je upraveno Statutem, Pravidly hospodaření UK (příloha č. 8 Statutu)
a příslušnými opatřeními rektora.

Čl. 9
Zrušovací, přechodná a závěrečná ustanovení
1. Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí ze dne 11. 6. 1999 se zrušuje.
2. Smlouvy a další dohody uzavřené v mezích právních předpisů a vnitřních předpisů UK
ředitelem Centra před nabytím účinnosti tohoto organizačního řádu, jakož i jmenování

6

§ 77 zákona, čl. 38 Statutu a Řád výběrového řízení UK.

4

ředitele Centra učiněné před nabytím účinnosti tohoto organizačního řádu a dosavadní
zařazení zaměstnanců UK v rámci Centra zůstávají nedotčeny.
3. Knihovna společenských věd T. G. Masaryka zřízená dohodou mezi Filozofickou
fakultou, Fakultou sociálních věd, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy
a Centrem ze dne 21. 5. 2001 jakožto organizační součást Centra zůstává pracovištěm
Centra do nabytí účinnosti rozhodnutí vnitřního předpisu o změně organizační formy této
knihovny.
4. Tento organizační řád nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem UK. 7
5. Tento organizační řád nabývá účinnosti dne 1. 7. 2014.

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
ředitel

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda AS UK
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Akademický senát univerzity schválil tento organizační řád dne ………6. 6. 2014
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