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Část I.  
Úvodní ustanovení 
 
Článek 1 
Právní postavení  
 
1.1 Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (dále jen „centrum“, resp. Ve 
zkratce CERGE podle anglického názvu „Center for Economic Research and Graduate 
Educaion“) je vysokoškolský ústav Univerzity Karlovy v Praze.  
 
1.2. Úplný název centra zní „Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium“, nebo 
v angličtině „Center for Economic Research and Graduate Education“ (ve zkratce CERGE). 
 
1.3 CERGE bylo zřízeno výnosem rektora ze dne 1. října 1993 jako vědeckopedagogické 
pracoviště Univerzity Karlovy. Právním předchůdcem CERGE bylo CERGE Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy (dále jen FSV), založené výnosem děkana FSV ze dne 22. 
března 1991 na základě programu s podporou Andrew W. Mellon Foundation, Pew Charitable 
Trusts a Agentury USA pro mezinárodní rozvoj (USAID) ve spolupráci s Pittsburskou 
univerzitou.  
 
1.4 Sídlo CERGE je v Praze 1, Politických vězňů 7.  
 
1.5 CERGE je součástí Univerzity Karlovy v Praze ve smyslu čl. 3 Statutu Univerzity 
Karlovy v Praze a čl. 2 přílohy č. 2 téhož statutu. 
 
1.6 CERGE užívá úředního razítka s textem Univerzita Karlova v Praze, CERGE. 
 
1.7 CERGE používá znak Univerzity Karlovy v Praze (obraz pečetního pole nejstaršího 
univerzitního pečetidla). Způsob užívání upravují vnitřní předpisy Univerzity Karlovy 
v Praze. CERGE může též používat vlastní logo s textem „Univerzity Karlova v Praze, 
CERGE“. 
 
 
Článek 2 
Poslání a činnost centra 
 
2.1 V souladu s § 34 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách) vykonává centrum vědeckou a 
výzkumnou činnost v oblasti moderní ekonomie, zejména 
a) ve spolupráci s FSV a dalšími součástmi Univerzity Karlovy v Praze se podílí na 
uskutečňování doktorského studijního programu v oboru ekonomie, 



b) stimuluje, podporuje a provádí základní a aplikovaný ekonomický výzkum a výzkum 
v souvisejících oborech, 
c) šíří výsledky výzkumu a poskytuje konzultační, školící a informační služby odborníkům 
z oblasti státní správy, školství a podnikatelské sféry, podílí se na vydávání časopisů, 
sborníků, knižních publikací apod., 
d) v oblasti výzkumu a vzdělávání spolupracuje s dalšími podobně zaměřenými pracovišti 
v České republice i v zahraničí.  
 
2.2 CERGE plní své úkoly v úzké spolupráci s Národohospodářským ústavem AV ČR (dále 
jen NHÚ AV ČR) na základě smlouvy o Sdružení bez právní subjektivity, uzavřené mezi 
Univerzitou Karlovou v Praze, Akademií věd ČR a Národohospodářským ústavem AV ČR. 
Na koordinaci a kontrole společenských aktivit Sdružení se podílí Výkonný a dozorčí CERGE 
a NHÚ AV ČR, jmenovaný společně rektorem a předsedou AV ČR. Působnost tohoto výboru 
upravuje výše zmíněná smlouva. 
 
2.3 Při podílení se na uskutečňování doktorského studijního programu CERGE úzce 
spolupracuje s FSV. Spolupráce mezi CERGE a FSV je upravena dohodou mezi děkanem 
FSV a ředitelem CERGE. K této dohodě se vyjadřuje vědecká rada CERGE. 
 
 
Část II 
Akademické prostředí a orgány CERGE 
 
Článek 3 
Účast na samosprávě univerzity 
 
3.1 Akademičtí pracovníci Univerzity Karlovy v Praze zařazení na CERGE mají právo 
obracet se s návrhy, připomínkami a stížnostmi na ředitele a vědeckou radu CERGE; tyto 
orgány jsou povinny se jimi zabývat, bez zbytečného odkladu je vyřizovat a odpovídat na ně.  
 
3.2 Práva a povinnosti akademických pracovníků, resp. Ostatních zaměstnanců, Univerzity 
Karlovy v Praze zařazených na CERGE upravuje čl. 5, resp. čl. 40, Statutu Univerzity 
Karlovy v Praze.  
 
 
Článek 4 
Ředitel CERGE 
 
4.1 V čele CERGE je ředitel CERGE, kterého jmenuje a odvolává rektor. 
 
4.2 Ředitel CERGE jedná a rozhoduje ve věcech CERGE v rozsahu stanoveném obecně 
závaznými předpisy, vnitřními předpisy Univerzity Karlovy v Praze a tímto organizačním 
řádem. 
 
4.3 Podle čl. 3 odst. 7 Statutu Univerzity Karlovy v Praze ředitel CERGE rozhoduje a jedná 
jménem Univerzity Karlovy v Praze 
a) ve věcech nakládání s majetkem v rozsahu uvedeném v čl. 49 písm. d) Statutu Univerzity 
Karlovy,  
b) v dalších věcech v rozsahu stanoveném opatřením rektora. 
 



4.4 Ředitel CERGE zejména: 
a) navrhuje Akademickému senátu Univerzity Karlovy složení vědecké rady CERGE, 
b) předkládá vědecké radě výroční zprávy o výzkumných a vzdělávacích aktivitách CERGE a 
jeho pedagogických a vědeckých pracovníků, 
c) předkládá vědecké radě výroční zprávy o výzkumných a vzdělávacích aktivitách CERGE a 
jeho pedagogických a vědeckých pracovníků, 
d) odpovídá rektorovi za hospodaření CERGE a předkládá vědecké radě CERGE roční zprávy 
o hospodaření, 
e) pečuje o odborný a kvalifikační růst pedagogických, vědeckých a odborných pracovníků 
CERGE, 
f) schvaluje vědecké a odborné posudky a stanoviska vydávané jménem CERGE, včetně 
vyjádření k nostrifikacím zahraničních doktorských diplomů z oboru ekonomie, 
g) doporučuje podávání grantových projektů a rozhoduje o přidělení prostředků CERGE na 
grantové projekty, 
h) koordinuje spolupráci a zahraniční styky CERGE, 
i) předkládá děkanovi FSV návrhy týkající se podílení se CERGE na uskutečňování studijního 
doktorského programu.  
 
4.5 Ředitel může podle potřeby pověřit obstaráváním některých záležitostí, spadajících do 
jeho působnosti, jiné pracovníky. V případě nepřítomnosti ředitele CERGE jej v plném 
rozsahu zastupuje zástupce pro vzdělávací činnosti, pokud ředitel písemně nestanoví jinak.  
 
 
Článek 5 
Vědecká rada 
 
5.1 Vědeckou radu CERGE jmenuje a odvolává ředitel CERGE na základě souhlasu 
Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze. 
 
5.2 Členové vědecké rady jsou významní představitelé ekonomické vědy a praxe. Nejméně 
jedna třetina členů jsou jiné osoby, než členové akademické obce Univerzity Karlovy v Praze. 
 
5.3 Vědecká rada CERGE 
a) posuzuje koncepce vědecko-výzkumné činnosti CERGE, předkládané ředitelem, 
b) pravidelně hodnotí výsledky vzdělávací a vědecké činnosti CERGE, 
c) zaujímá stanovisko k návrhu rozdělení finančních prostředků, zejména na vědeckou 
činnost, 
d) schvaluje způsob podílení se CERGE na uskutečňování studijního programu, 
e) vyjadřuje se k dalším záležitostem předloženým ředitelem CERGE nebo stanoví-li tak 
vnitřní předpis Univerzity Karlovy v Praze nebo CERGE. 
 
 
Článek 6 
Pracovnící pověření zastupováním 
 
6.1 V CERGE jsou zřízeny tyto funkce: 
a) zástupce ředitele, pověřený též řízením úseku vzdělávacích činností,  
b) zástupce pro úsek vědecko-výzkumné práce, 
c) zástupce pro ekonomický úsek, 
d) zástupce pro organizačně-správní úsek, 



e) zástupce pro rozvoj a styk s veřejností. 
 
6.2 Zástupce jmenuje a odvolává ředitel CERGE. Zástupci jednají jménem CERGE 
v administrativních a právních záležitostech, které jím byly ředitelem svěřeny. Ve své činnosti 
jsou zodpovědni řediteli CERGE. 
 
6.3 Zástupce ředitele CERGE jej zastupuje v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti, a 
z prověření ředitele CERGE řídí úsek vzdělávacích činností.  
 
6.4 Zástupce ředitele pro vědecko-výzkumný úsek z pověření ředitele CERGE pečuje o 
výzkumnou a publikační činnost CERGE, organizaci odborných seminářů, konferencí a 
panelových diskusí a o těsnou spolupráci s NHÚ AV ČR v oblasti společných projektů a řídí 
činnost pracovníků CERGE na úseku vědecko-výzkumné činnosti. 
 
6.5 Zástupce pro ekonomický úsek z pověření ředitele CERGE pečuje o hospodaření CERGE 
a řídí činnost pracovníků pověřených ekonomickými agendami. 
 
6.6 Zástupce pro organizačně-správní úsek z pověření ředitele CERGE pečuje o hladký chod 
administrativních a informačních služeb, koordinuje práci knihovny, oddělení výpočetní 
techniky, sekretariátu, asistentek a zabezpečuje dokumentaci činnosti CERGE. 
 
6.7 Zástupce pro rozvoj a styk s veřejností z pověření ředitele CERGE pečuje o rozvoj 
CERGE, vyhledávání a získávání zdrojů a sponzorských příspěvků pro jeho další činnost, 
pečuje o styk s veřejností a řídí činnost pracovníků CERGE pověřených těmito agendami. 
 
 
Část II 
Podíl na vzdělávacích činnostech 
 
Článek  7 
Podílení se na uskutečňování studijního doktorského programu 
 
7.1 Ve spolupráci s NHÚ AV ČR a FSV se CERGE podílí na uskutečňovaání akreditovaného 
studijního doktorského programu v oboru ekonomie 
 
7.2 Podíl CERGE na studijním programu je založen na progresivních světových standardech 
postgraduálního vzdělávání s důrazem na propojení výuky a výzkumu, na moderní 
teoretickou a empirickou ekonomií a její spojení se souvisejícími obory jako je matematika, 
statistika, operační výzkum, právo, filosofie, historie ekonomického myšlení, veřejná volba, 
ekologie, politologie, sociologie a historie.  
 
7.3 Vyučovacím jazykem na CERGE je angličtina.  
 
 
Článek 8 
Oborová rada 
 
8.1 Koordinací a vyhodnocováním doktorského studijního programu je pověřena oborová 
rada.  
 



8.2 Členy oborové rady jmenuje a odvolává rektor na návrh ředitele CERGE a děkana FSV 
předložený jemu po vzájemné dohodě a po vyjádření vědecké rady FSV a CERGE. 
 
8.3 Oborová rada má nejméně pět členů, nejméně dvě třetiny členů musí být z řad profesorů 
nebo docentů, nejméně jedna třetina členů musí být jiné osoby něž členové akademické obce 
FSV, nejméně jeden člen musí být jiná osoba než člen akademické obce Univerzity Karlovy 
v Praze. Členové oborové rady volí ze svého středu předsedu oborové rady.  
 
8.4 Postavení oborové rady upravuje zákon o vysokých školách, vnitřní předpisy Univerzity 
Karlovy v Praze a FSV. Povinností oborové rady dále je na vyžádání podat zprávu o realizaci 
studijního programu řediteli CERGE. 
 
 
Článek 9 
Spolupráce s NHÚ AV ČR 
 
9.1 CERGE spolupracuje při podílení se na uskutečňování doktorského studijního programu 
s NHÚ AV ČR zejména tím, že umožňuje pracovníkům NHÚ AV ČR podílet se na výuce, 
využívá jejich školitelských a konzultačních kapacit a umožňuje doktorandům zúčastnit se na 
výzkumných projektech NHÚ AV ČR. Součástí spolupráce s NHÚ AV ČR je práce na 
společných výzkumných projektech a společné využívání infrastruktury obou institucí.  
 
 
Část IV 
Pracovníci CERGE 
 
Článek 10 
Zaměstnanci 
 
10.1 Osoby zařazené na CERGE jsou v pracovněprávním vztahu k Univerzitě Karlově 
v Praze.  
 
10.2  Na CERGE působí akademičtí pracovníci a pracovníci v technicko-hospodářských 
funkcí. 
 
 
Článek 11 
Akademičtí pracovníci 
 
11.1 Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, oborní asistenti, asistenti, lektoři a 
vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti. 
 
11.2 Místa akademických pracovníků jsou obsazována výběrovými řízeními (podle řádu 
výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze). 
 
11.3 Profesoři a docenti jsou na plný úvazek příjímání zpravidla na dobu neurčitou, ostatní 
akademičtí pracovníci zpravidla na dobu určitou.  
 
 
Část V 



Spolupráce se zahraničím 
 
Článek 12 
Zahraniční styky 
 
12.1 CERGE vytváří podmínky pro zahraniční styky svých pracovníků, zejména v oblasti 
vědecké a výchovně vzdělávací.  
 
12.2 CERGE umožňuje svým pracovníkům a studentům doktorského studijního programu 
pobyty v zahraničí za účelem rozvíjení oboru a z důvodu studijních.  
 
12.3 CERGE umožňuje významným zahraničním odborníkům studijní a lektorské pobyty na 
CERGE.  
 
12.4 CERGE umožňuje studium i krátkodobé pobyty zahraničních studentů na CERGE, resp. 
zprostředkovává jejich pobyty na dalších pracovištích Univerzity Karlovy v Praze. 
 
 
Článek 13 
Spolupráce 
 
13.1 Ředitel CERGE v souladu s vnitřními předpisy Univerzity Karlovy v Praze 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 rektora vydané podle čl. 3 odst. 7 písm. b) Statutu 
Univerzity Karlovy v Praze. 
 
13.2 Pravidla spolupráce se zahraničím, jakož i významná rozhodnutí v této oblasti schvaluje 
ředitel na základě doporučení vědecké rady.  
 
 
Část VI 
Hospodaření CERGE 
 
Článek 14 
Pravidla hospodaření 
 
14.1 Ředitel CERGE hospodaří s finančními prostředky v rozsahu stanoveném opatřením 
rektora vydaném podle čl. 3 odst. 7 písm. b) Statutu Univerzity Karlovy v Praze v souladu 
s Pravidly hospodaření Univerzity Karlovy v Praze (příloha č. 8 Statutu Univerzity Karlovy). 
 
 
Článek 15 
Doplňující údaje k pravidlům hospodaření 
 
15.1 Při hospodaření s dary a granty je CERGE povinno respektovat též pravidla daná 
podmínkami jednotlivých grantových agentur a sponzorských organizací.  
 
 
Část VII 



Organizační struktura CERGE 
 
Článek 16 
Útvary CERGE 
 
16.1 CERGE má tyto organizační útvary: 
a) oddělení ekonomie, v němž působí pedagogičtí pracovníci CERGE v oboru ekonomie,  
b) oddělení angličtiny, v němž působí lektoři anglického jazyka, 
c) oddělení výpočetní techniky, které zabezpečuje počítačovou podporu výuky, výzkumu 
administrativních služeb,  
d) knihovnu, která zabezpečuje informatickou podporu výuky a výzkumu a dokumentaci 
činnosti CERGE, 
e) oddělení postgraduálního studia,  
f) oddělení rozvoje a styku s veřejností, 
g) hospodářské oddělení, 
h) personální oddělení, 
i) oddělení technického zabezpečení, 
j) sekretariát ředitele, který zabezpečuje administrativní činnosti. 
 
 
Článek 17 
Řízení 
 
17.1 Řízením jednotlivých útvarů pověřuje ředitel CERGE jednotlivé zástupce, resp. další 
pracovníky.  
 
17.2 Náplň činnosti jednotlivých útvarů a pracovní náplň jejich pracovníků specifikují interní 
normy vydávané ředitelem CERGE.  
 
 
Část VIII 
Společná a závěrečná ustanovení 
 
Článek 18 
 
18.1 Ve věcech, které nejsou výslovně upraveny tímto organizačním řádem, platí pro činnost 
CERGE právní předpisy a vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze.  
 
 
Článek 19 
 
Zrušuje se organizační řád CERGE ze dne 26. 5. 1995. 
 
 
Článek 20 
 

1) Tento organizační řád nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem 
univerzity1.  

                                                 
1 § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 11. 6. 
1999. 



2) Tento řád nabývá účinnosti dnem ……. 
 
 
 

ředitel CERGE 


