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Stanovy Centra teologie a umění 
 

 

K provedení čl. 5 odst. 11 Opatření děkana č. 13/2018, Organizační řád Katolické 
teologické fakulty Univerzity Karlovy, stanovím: 

 
 

Čl. 1 
 

1. Centrum teologie a umění (CTU) je účelové zařízení Katolické teologické fakulty 
Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) zřízené při Katedře systematické teologie 
a filosofie.1 Jde o interdisciplinární platformu, jež se věnuje vztahům mezi současným 
uměním, kulturou a náboženstvím. 

2. Členy CTU jsou osoby jmenované děkanem po předchozím vyjádření vedoucího CTU 
a vedoucího katedry. S fakultou jsou spojeny jako řešitelé projektů tvůrčí činnosti 
a jako dobrovolníci. Plní i další úkoly, kterými je pověří děkan. 

3. CTU řídí vedoucí, kterého jmenuje a odvolává děkan. Funkce vedoucího CTU dále 
zaniká dnem doručení písemné rezignace děkanovi.  

4. Vedoucí CTU za svou činnost odpovídá děkanovi. 

5. Činnost CTU musí být v souladu se vzdělávací a tvůrčí činností katedry a rozvíjet ji. 
Vedoucí CTU konzultuje s vedoucím katedry programové a ideové směřování centra. 
Vzniknou-li v této věci pochybnosti, hledají pro tuto situaci řešení spolu s děkanem. 

6. Není-li stanoveno jinak, je vedoucí katedry oprávněn kontrolovat a schvalovat 
měsíční výkazy práce členů CTU a po konzultaci s ekonomickým oddělením plán 
dovolené i její čerpání. Ve sporných případech se lze odvolat k děkanovi. 

7. Působení vedoucího CTU má ve vztahu k ostatním členům centra povahu 
metodického vedení a koordinace. Ve sporných případech se lze odvolat k děkanovi. 

8. Vedoucí CTU informuje děkana a vedoucího katedry o závažných skutečnostech, jež 
se týkají pracovníků centra a jejich činnosti a konzultuje s nimi předem závažná 
rozhodnutí. Bez konzultace s děkanem či tajemníkem nepřijímá rozhodnutí, která 
souvisí s hospodařením fakulty. 

9. CTU si zajišťuje vlastní zdroj příjmů. Finanční zabezpečení centra je podmínkou jeho 
existence. Případné výjimky z tohoto pravidla schvaluje děkan. 

 

                                                           
1 Čl. 11 odst. 2 Statutu fakulty; čl. 2 odst. 3 Opatření děkana č. 13/2018, Organizační řád Katolické teologické 
fakulty Univerzity Karlovy. 
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Čl. 2 

 
1. Tyto stanovy byly projednány s vedoucím Katedry systematické teologie a filosofie 

dne 27. září 2018. 

2. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dne 1. října 2018. 

 
 
 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 
 děkan 
 


