
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 
 

Opatření děkana č. 18/2015  

Čestné afiliace k Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Cílem tohoto opatření je posílení excelence a internacionalizace vědy a výuky na 

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“ a „univerzita“). Zároveň 

je jeho cílem podpora udržení tradiční dlouhodobé profesní i osobní sounáležitosti 

s akademickou obcí akademických pracovníků, kteří ukončili svůj pracovní poměr k fakultě 

z důvodu odchodu do starobního důchodu. 

2. Toto opatření doplňuje univerzitou zřízené kategorie hostujících a emeritních profesorů 

Univerzity Karlovy1 o další kategorie čestných afiliací k fakultě, které směřují k naplnění 

výše uvedených cílů. 

 

Čl. 2 

Kategorie čestné afiliace k fakultě, podmínky jejího přiznání a její základní obsah 

1. Čestná afiliace k fakultě má tyto kategorie: 

a) afiliovaný člen akademické obce fakulty, 

b) emeritní člen akademické obce fakulty (dále společně též jen „afiliovaný člen“). 

2. Afiliovaným členem akademické obce fakulty může děkan fakulty jmenovat na dobu 

určitou (obvykle na pět let) zahraničního akademického pracovníka nebo odborníka 

z tuzemských odborných institucí či z praxe, který může významným způsobem přispět 

k pedagogické či vědecké činnosti fakulty. 

3. Emeritním členem akademické obce fakulty může děkan fakulty jmenovat na dobu 

neurčitou bývalého akademického nebo vědeckého pracovníka fakulty, který byl 

zaměstnancem fakulty alespoň deset let a ke dni nabytí tohoto statusu získal nárok na 

starobní důchod či jej pobírá. 

4. Afiliovaným členem nemůže být jmenován zaměstnanec fakulty, hostující profesor 

Univerzity Karlovy a emeritní profesor Univerzity Karlovy. Zaměstnancem fakulty se pro 

potřeby tohoto opatření rozumí pouze osoba, která má s fakultou uzavřenu pracovní 

smlouvu a nikoli pouze některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

                                                 
1 Status a užívání označení „hostující profesor Univerzity Karlovy“ je upraveno v čl. 42 Statutu univerzity. Čestný 

titul „emeritní profesor Univerzity Karlovy“ a jeho užívání je upraveno v čl. 60 Statutu univerzity. 



Jmenování afiliovaným členem nezakládá pracovněprávní ani jiný obdobný vztah mezi 

danou osobou a fakultou. 

5. Afiliovaný člen nemá jiná práva člena akademické obce univerzity a fakulty2 kromě těch, 

která jsou mu dána tímto opatřením. 

6. Afiliovaný člen je vždy přiřazen k některé ze základních součástí fakulty. 

7. Děkan fakulty může ve výjimečných odůvodněných případech rozhodnout o úpravě 

podmínek pro jmenování afiliovaným členem oproti tomuto opatření. 

 

Čl. 3  

Práva a povinnosti afiliovaného člena 

1. Na jmenování afiliovaným členem není právní nárok. 

2. Afiliovaný člen má tato oprávnění:3 

a) užívat označení „afiliovaný člen akademické obce Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy“, resp. „emeritní člen akademické obce Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy“, 

b) účastnit se běžné činnosti základní součásti fakulty, k níž byl přiřazen, včetně jednání 

jejích shromáždění a grémií, a sice s hlasem poradním, 

c) pedagogicky působit na fakultě, 

d) užívat fakultní počítačovou síť, 

e) užívat fakultní e-mailovou adresu, 

f) užívat bezdrátovou síť Eduroam, 

g) užívat knihovní služby na fakultě, 

h) užívat elektronické informační zdroje přístupné na fakultě. 

3. Oprávnění dle odst. 2 písm. e) až h) jsou vázána na zřízení průkazu externího uživatele 

služeb Univerzity Karlovy.4 

4. Afiliovaný člen má tyto povinnosti: 

a) šířit dobré jméno fakulty a univerzity, 

b) být mravně a morálně bezúhonný, 

c) dodržovat etiku vědecké práce, 

                                                 
2 § 3, § 25 odst. 3 a související zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, čl. 5 a související Statutu univerzity, čl. 3 a související 

Statutu fakulty. 
3 Oprávnění související s činností univerzity jako celku mohou být v průběhu času změněna univerzitou nezávisle 

na vůli fakulty. 
4 Průkazy vydává Informační, poradenské a sociální centrum Univerzity Karlovy v Praze. 



d) dodržovat předpisy určující pro fungování fakulty, zejména obecně platné právní 

předpisy, pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy požární a civilní 

ochrany, univerzitní předpisy, fakultní předpisy, 

e) v rámci provozu fakulty se řídit pokyny vedoucího základní součásti fakulty, k níž byl 

přiřazen. 

5. Afiliovaný člen je veden pod tímto statusem v evidenci WhoIS. 

6. Přijetím statusu afiliovaného člena dává jmenovaný souhlas s užitím informací o své afiliaci 

k fakultě pro propagační účely, včetně souhlasu se zveřejněním svého jména, obrazové 

podoby, obsahu afiliace a profesního medailonku na internetových stánkách fakulty a 

v tištěných propagačních materiálech. 

7. Afiliovaný člen odpovídá za škodu způsobenou fakultě dle obecných právních předpisů. 

 

Čl. 4 

Jmenování afiliovaným členem 

1. Afiliovaného člena může děkan fakulty jmenovat z vlastního podnětu nebo na návrh 

(společně dále jen „návrh“): 

a) člena kolegia děkana fakulty, 

b) vedoucího základní součásti fakulty, 

c) člena Vědecké rady fakulty, 

d) člena Akademického senátu fakulty. 

2. Návrh se podává děkanovi fakulty a musí mít tyto náležitosti: uvedení kategorie čestné 

afiliace, strukturovaný profesní životopis včetně publikační činnosti a medailonek 

navrhované osoby v rozsahu jedné normostrany, fotografie navrhované osoby, souhlas 

navrhované osoby s návrhem a podmínkami danými tímto opatřením, odůvodnění návrhu, 

vyjádření vedoucího příslušné základní součásti fakulty (návrh včetně veškerých podkladů 

a souhlasu může být v elektronické podobě). U emeritního členství navíc doložení nároku 

na starobní důchod, resp. doklad o přiznání starobního důchodu. Vzor návrhu tvoří Přílohu 

1 tohoto opatření. 

3. Děkan fakulty postoupí návrh Osobnímu oddělení děkanátu fakulty ke kontrole splnění 

podmínek pro jmenování dle tohoto opatření. V případě že nejsou podmínky splněny, sdělí 

tuto skutečnost navrhovateli a návrh odloží. V opačném případě projedná děkan návrh 

v kolegiu děkana a následně jej předloží k vyjádření Vědecké radě fakulty. Po vyjádření 

Vědecké rady fakulty rozhodne děkan o jmenování afiliovaným členem. 

4. Děkan fakulty si může před svým rozhodnutím vyžádat k návrhu také stanovisko etické 

komise fakulty. 

5. Kdykoli v průběhu projednávání návrhu je děkan oprávněn návrh odložit. 



6. O svém rozhodnutí o jmenování navrženého afiliovaným členem či o odložení návrhu 

informuje děkan navrhovatele, navrženého, kolegium děkana, vedoucího příslušné základní 

součásti fakulty a Vědeckou radu fakulty. 

7. Jmenování afiliovaným členem je podmíněno podpisem souhlasu navrhované osoby 

s podmínkami této čestné afiliace k fakultě, jehož vzor tvoří Přílohu 2 tohoto opatření. 

8. Jmenovaný obdrží diplom, jímž je jmenován afiliovaným členem. Předání diplomu se koná 

obvykle v rámci zasedání Vědecké rady fakulty. 

9. Proti rozhodnutí děkana o jmenování afiliovaného člena či o odložení návrhu není opravný 

prostředek možný. Navrhovatel i navržený může pouze do třiceti dnů po obdržení informace 

o odložení návrhu či o rozhodnutí děkana nejmenovat navrženého afiliovaným členem 

požádat o vyjádření etickou komisi fakulty, která může děkana fakulty vyzvat 

k přehodnocení jeho rozhodnutí. Do třiceti dnů po jmenování afiliovaným členem může 

člen akademické obce fakulty z důvodu skutečností, které nebyly známy děkanovi 

v okamžiku jmenování, požádat etickou komisi fakulty o vyjádření k osobě jmenovaného 

afiliovaného člena a etická komise může následně děkana fakulty vyzvat k odvolání 

afiliovaného člena. 

10. Jmenování afiliovaného člena na dobu určitou může děkan fakulty prodloužit, a to 

obdobným postupem dle předchozích odstavců tohoto článku. V návrhu musí být 

provedeno zhodnocení dosavadní činnosti afiliovaného člena plynoucí z této afiliace. 

 

Čl. 5 

Ukončení statusu afiliovaného člena 

1. Afiliovaným členem přestává osoba být: 

a) uplynutím doby, na niž byla jmenována, pokud byla jmenována na dobu určitou, 

b) okamžikem uzavření pracovní smlouvy s fakultou, 

c) okamžikem účinnosti rozhodnutí rektora univerzity o oprávnění užívat označení 

„hostující profesor Univerzity Karlovy“, 

d) okamžikem jmenování emeritním profesorem Univerzity Karlovy, 

e) okamžikem doručení prohlášení afiliovaného člena o zřeknutí se tohoto statusu 

děkanovi fakulty, 

f) odvoláním děkanem fakulty na základě výzvy etické komise fakulty dle ustanovení čl. 

4 odst. 9 tohoto opatření, 

g) odvoláním děkanem fakulty z důvodu porušování povinností plynoucích z tohoto 

opatření. 

2. O odvolání afiliovaného člena dle ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. g) tohoto opatření rozhoduje 

děkan fakulty z vlastního podnětu nebo na návrh člena akademické obce fakulty. Před svým 

rozhodnutím si děkan vyžádá k této věci stanovisko etické komise fakulty. 



 

Čl. 6 

Odpovědnost za činnosti spojené s agendou čestných afiliací 

1. Vedoucí základní součásti fakulty, k níž byl afiliovaný člen přiřazen 

a) koordinuje zapojení afiliovaného člena do dění na fakultě, 

b) vyhodnocuje činnost afiliovaného člena v rámci fakulty, 

c) bezodkladně informuje děkana fakulty o porušení povinností plynoucích z tohoto 

opatření ze strany afiliovaného člena. 

2. Osobní oddělení děkanátu fakulty 

a) administrativně zabezpečuje agendu afiliovaných členů, 

b) zabezpečuje vedení informací o afiliovaných členech v evidenci WhoIS, 

c) zabezpečuje informování o afiliovaných členech na internetových stránkách fakulty, 

d) zabezpečuje správu internetových stránek fakulty s informacemi o afiliovaných členech 

a o hostujících a emeritních profesorech Univerzity Karlovy působících na fakultě, 

e) pro potřeby afiliovaných členů vydává potvrzení o jmenování, 

f) v případě rozhodnutí o jmenování a ukončení statusu afiliovaného člena informuje 

všechna dotčená pracoviště fakulty. 

3. Zahraniční oddělení děkanátu fakulty zabezpečuje informování o hostujících profesorech 

Univerzity Karlovy působících na fakultě na internetových stránkách fakulty spravovaných 

Osobním oddělením děkanátu fakulty. 

4. Oddělení vědy děkanátu fakulty zabezpečuje informování o emeritních profesorech 

Univerzity Karlovy působících na fakultě na internetových stránkách fakulty spravovaných 

Osobním oddělením děkanátu fakulty. 

 

Čl. 7 

Přechodná ustanovení 

1. Proděkan pro informační zdroje zajistí nejpozději ke dni účinnosti tohoto opatření, aby 

informační systémy užívané fakultou byly připraveny na naplnění tohoto opatření. 

2. Proděkan pro informační zdroje zajistí nejpozději ke dni účinnosti tohoto opatření 

proškolení příslušných zaměstnanců Osobního oddělení děkanátu fakulty v práci 

s informačními systémy užívanými fakultou potřebnými k naplnění tohoto opatření. 

3. Vedoucí Osobního oddělení děkanátu fakulty zajistí nejpozději ke dni účinnosti tohoto 

opatření vytvoření internetových stránek fakulty s informacemi o afiliovaných členech a 

hostujících a emeritních profesorech Univerzity Karlovy působících na fakultě. 



4. Vedoucí Zahraničního oddělení děkanátu fakulty zajistí nejpozději ke dni účinnosti tohoto 

opatření předání informací o hostujících profesorech Univerzity Karlovy působících na 

fakultě Osobnímu oddělením děkanátu fakulty. 

5. Vedoucí Oddělení vědy děkanátu fakulty zajistí nejpozději ke dni účinnosti tohoto opatření 

předání informací o emeritních profesorech Univerzity Karlovy působících na fakultě 

Osobnímu oddělením děkanátu fakulty. 

 

Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 

1. Nedílnou součástí tohoto opatření jsou tyto přílohy: 

a) Příloha 1 – Vzor Návrhu na jmenování afiliovaným členem akademické obce 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 

b) Příloha 2 – Vzor Souhlasu s podmínkami jmenování afiliovaným členem akademické 

obce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 

c) Příloha 3 – Překlad tohoto opatření do anglického jazyka. 

2. K návrhu tohoto opatření se vyjádřil Akademický senát fakulty kladně dne 10. 9. 2015. 

3. K návrhu tohoto opatření se vyjádřila Vědecká rada fakulty kladně dne 24. 9. 2015. 

4. Toto opatření  nabývá platnosti dne 24. 9. 2015. 

5. Toto opatření  nabývá účinnosti dne 1. 10. 2015. 

 

 

V Praze dne 24. 9. 2015 

 

doc. Mirjam Friedová, Ph.D. 

děkanka FF UK 

  



Příloha 1 – Vzor Návrhu na jmenování afiliovaným členem akademické obce Filozofické 

fakulty Univerzity Karlovy 

 

Návrh na jmenování afiliovaným členem akademické obce 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

 

Navrhovatel/-ka: 

jméno a příjmení: 

pracoviště na FF UK: 

 

Navržený/-á: 

jméno a příjmení: 

pracoviště: 

 

Kategorie čestné afiliace: 

afiliovaný člen akademické obce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy / emeritní člen 

akademické obce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

 

Základní součást FF UK, k níž by měl být navržený přiřazen: 

 

 

Odůvodnění návrhu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1) strukturovaný profesní životopis včetně publikační činnosti navržené/-ho 

2) medailonek navržené/-ho 

3) fotografie navržené/-ho 

4) u emeritního členství též vhodný doklad nároku na starobní důchod, resp. doklad o 

přiznání starobního důchodu. 

5) souhlas navržené/-ho s návrhem a podmínkami danými opatřením děkana o čestných 

afiliacích k Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (souhlas může být 

v elektronické podobě) 

6) vyjádření vedoucího základní součásti FF UK, k níž by měl/a být navržený/á přiřazen/a 



Příloha 2 – Vzor Souhlasu s podmínkami jmenování afiliovaným členem akademické obce 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

 

Souhlas s podmínkami jmenování afiliovaným členem akademické obce 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

 

souhlas s: dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, civilní ochrany, požární ochrany 

 

Já, níže podepsaný/á: 

jméno a příjmení: …………………………………………………………………………, 

datum narození: ……………………………………………………………………………, 

bytem:   ……………………………………………………………….……………, 

e-mail:   ……………………………………………………………………………, 

prohlašuji toto: 

 

1) Jsem seznámen a souhlasím s podmínkami jmenování afiliovaným členem / emeritním 

členem akademické obce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zavazuji se 

dodržovat veškeré předpisy k tomuto afiliovanému členství se vztahující. 

2) Souhlasím se svým přiřazením k této základní součásti Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze: …. Zároveň se zavazuji dodržovat pokyny vedoucího této základní součásti 

související s mou činností plynoucí z mého afiliovaného členství. 

3) Souhlasím se zpracováním a uchováním mých výše uvedených osobních údajů a mého 

obrazového záznamu (fotografie) ze strany Univerzity Karlovy v Praze, IČ: 00216208, coby 

správce osobních údajů, a sice za účelem evidence a archivace, k případnému kontaktování 

z důvodu okolností souvisejících s mým afiliovaným členstvím. Také souhlasím s užitím 

informací o své afiliaci k Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pro propagační 

účely, včetně souhlasu se zveřejněním svého jména, obrazové podoby, obsahu afiliace a 

profesního medailonku na internetových stánkách fakulty a v tištěných propagačních 

materiálech. 

4) Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle 

§ 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu v Praze o informaci 

o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu 

Karlovu v Praze o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich 

blokaci a likvidaci. 

5) Byl jsem seznámen s pravidly a předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

s pravidky a předpisy požární ochrany a zavazuji se je dodržovat. 

6) Výše uvedené souhlasy poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji 

se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. 

7) Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, 

přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. 

 

V … dne ……………………    ……………………… 

         podpis  



Příloha 3 – Překlad opatření děkana do anglického jazyka 

 

Charles University in Prague, Faculty of Arts 
 

The Dean's Provision no. …/2015  

Honorary Affiliations to the Faculty of Arts, Charles University in 

Prague 

No. 1 

Introductory Provisions 

1. The aim of this provision is to reinforce excellence and internationalization of science and 

teaching at the Faculty of Arts, Charles University in Prague (hereinafter referred to as the 

“Faculty” and the ”University”). At the same time, its goal is to support maintenance of the 

traditional long-term professional and personal sense of belonging to the academic 

community of the academic faculty who have retired.  

2. This provision complements the University-established categories of visiting and Emeritus 

professors of the Charles University1 with other categories of honorary affiliations to the 

Faculty with the aims mentioned above.  

No. 2 

Categories of Honorary Affiliation, Conditions of its Conferment and its General 

Substance 

1. Honorary affiliation to the Faculty includes these categories: 

a) an Affiliated faculty member, 

b) an Emeritus faculty member (hereinafter collectively referred to as an “affiliated 

member“). 

2. The Dean of the Faculty can appoint an affiliated faculty member for a limited period of 

time (usually five year). The appointed affiliated members may be foreign academic faculty 

or domestic experts from specialized institutions or private individuals who can make a 

significant contribution to the pedagogical or scientific activity of the Faculty. 

3. The Dean of the Faculty can appoint an Emeritus faculty member for an unlimited period 

of time. This appointment can be conferred to former academic faculty or scientific 

researchers of the Faculty who had been employed by the Faculty for at least ten years and 

who acquired rights to retirement pension or were in receipt of retirement pension by the 

day this appointment enters into force.  

4. An employee of the Faculty, a visiting professor of the Charles University or an Emeritus 

professor of the Charles University cannot be appointed an affiliated member. An employee 

of the Faculty is understood here to be a person who has concluded a standard contract of 

employment with the Faculty; short-term contracts without the status of employment are in 

                                                 
1 The name and status of “visiting professor of the Charles University” is defined in Article 42 in the Constitution 

of the University. Honorary title “Emeritus Professor of the Charles University” and its use is defined in Article 

60 in the Constitution of the University. 



   

 

this case irrelevant. The appointment of an affiliated member does not establish any 

employment or similar relationship between the appointed person and the Faculty.  

5. An affiliated member shall not enjoy any other rights of a member of the academic 

community of the Charles University or of the Faculty2 except for those constituted in this 

provision.   

6. An affiliated member is always assigned to one of the departments of the Faculty.  

7. In exceptional and duly justified cases, the Dean of the Faculty may change the rules of this 

provision concerning the appointment of an affiliated member.  

 

No. 3  

Rights and Obligations of an Affiliated Member 

1. There is no legal claim assuring the appointment of an affiliated member.  

2. An affiliated member of the Faculty has the following rights:3 

a) to use the title an “affiliated member of the Faculty of Arts, Charles University” 

or an “Emeritus member of the Faculty of Arts, Charles University”,  

b) to participate in regular activities of the depratment of the Faculty to which the 

affiliated member of the Faculty was assigned to, including meetings and assemblies in 

an advisory capacity,   

c) to teach at the Faculty,  

d) to use the Faculty's computer network,  

e) to use the Faculty's e-mail address, 

f) to use the wireless network Eduroam,  

g) to use services of the Faculty's library,  

h) to use electronic information resources accessible at the Faculty. 

3. The rights listed in paragraph 2, covered by the letters e) to h) can only be gained if the 

affiliated member of the Faculty acquires the external user's ID card of the Charles 

University.4  

4. An affiliated member has the following obligations:  

a) to advance the good name of the Faculty and the University,  

b) to be of good moral repute, 

c) to follow the ethical rules of scientific work,  

d) to follow regulations essential for the operation of the Faculty, especially the 

                                                 
2 § 3, § 25 sect. 3 and related of Law no. 111/1998 Coll. on Higher Education Institutions and on the Amendment 

and Supplementation of Other Laws (Higher Education Act), as amended, Article 5 and related of the Constitution 

of the Charles University in Prague, Article 3 and related of the Constitution of the Faculty of Arts, Charles 

University in Prague. 
3 Over time, rights related to the activities of the University as a whole may be changed by the University regardless 

the Faculty's volition.  
4 ID cards are issuded by the University Information, Advisory and Social Centre. 



   

 

generally applicable health and safety regulations at work, fire prevention and civil 

protection regulations, the University's regulations and the Faculty's regulations,  

e) concerning the operation of the Faculty, the affiliated member of the Faculty is 

obliged to follow the instructions of the head of the department of the Faculty to which 

he or she was assigned to.  

5. An affiliated member is registered with this status in the WhoIS database.  

6. By accepting the status of an affiliated member, the appointee gives the Faculty his 

permission to use the information concerning his affiliation to the Faculty for promotional 

purposes. The appointee also approves the publication of his name, visual representation, 

substance of his affiliation and his professional profile on the Faculty's websites and in 

printed promotional materials.  

7. An affiliated member is liable for any damage caused to the Faculty in accordance with 

rules and regulations of the Czech Republic.  

 

No. 4 

The Appointment of an Affiliated Member  

1. The Dean of the Faculty can appoint an affiliated member on his or her (the Dean’s) own 

initiative or by a proposal  (hereinafter collectively referred to as “proposal”) of: 

a) a member of the college of the Dean,  

b) the head of a department of the Faculty, 

c) a member of the Research Board of the Faculty, 

d) a member of the Academic Senate of the Faculty. 

2. The proposal shall be submitted to the Dean of the Faculty and it shall contain the following 

elements: the statement of the category of honorary affiliation, professional CV including 

publications and one-page profile of the proposed person, a photography of the proposed 

person, the proposed person's consent with the proposal and with conditions laid down by 

this provision, a justification of the proposal and an opinion of the head of the respective 

department of the Faculty (the proposal and the consent including all annexes can be 

submitted in an electronic form). In addition, the status regarding the retirement pension 

shall be proved in a suitable way if the Emeritus membership is being proposed. A sample 

proposal is contained in Annex I of this provision.  

3. The Dean of the Faculty shall refer the proposal to the Human Resources Office to check 

the compliance with terms stated in this provision. If the conditions are not fulfilled, the 

Dean shall inform the proponent and the proposal shall be suspended. Otherwise, the Dean 

shall discuss the proposal with the Dean's college and afterward the Dean shall present the 

proposal to the Faculty's Research Board. After the Faculty's Research Board has responded 

to the proposal, the Dean shall decide on the appointment.  

4. Prior to taking a decision, the Dean of the Faculty may ask the Faculty's ethical commission 

for their opinion concerning the proposal.  

5. The Dean is entitled to suspend the proposal at any point during the negotiations of the 

proposal.  

6. The Dean shall inform the proponent, the person proposed, Dean's college, the head of the 



   

 

respective department of the Faculty and the Faculty's Research Board of his decision to 

either appoint the proposed person as an affiliated member or to suspend the proposal.  

7. The appointment of an affiliated member can only be finished if the proposed person signs 

an agreement by which he or she accepts the conditions of this honorary affiliation to the 

Faculty; Annex II of this provision contains a sample agreement.  

8. The appointee shall receive a diploma by which he or she is appointed as an affiliated 

member. The diploma is customarily handed over to the affiliated member during a meeting 

of the Research Board of the Faculty.  

9. There is no right of appeal against the Dean's decision to appoint the proposed person as an 

affiliated member nor against the decision to suspend the proposal. The proposer and the 

person proposed can only request a statement from the ethical commission no later than 30 

days after receiving the information about the appointment or about the suspension of the 

proposal; the commission may invite the Dean to revise his or her decision. No later than 

30 days after the appointment of an affiliated member, any member of the academic 

community of the Faculty may request the Faculty's ethical commission to give its opinion 

of the affiliated member, due to the circumstances unknown to the Dean at the time of the 

appointment. The Faculty's ethical commission can call upon the Dean to dismiss the 

affialiated member. 

10. If the affiliated member was appointed for a limited period of time, the Dean may choose 

to prolong the duration of the appointment in a way similar to that explained in the preceding 

paragraphs of this article. The proposal must include an evaluation of the work which the 

affiliated member has done within the framework of the affiliation so far. 

 

No. 5 

Termination of the Status of an Affiliated Member  

1. A person ceases to be an affiliated member in the following cases: 

a) the period for which the person was appointed has expired, this is applicable only 

if the person was appointed for a limited period of time,  

b) the person has concluded an employment contract with the Faculty,  

c) the Rector's decision to allow the person to use the title “visiting professor of the 

Charles University” has entered into force,  

d) the person has been appointed an Emeritus Professor of the Charles University, 

e) the affiliated member has renounced his or her status, the person loses the status 

the day his or her statement is delivered to the Dean of the Faculty,  

f) the Dean of the Faculty dismisses an affiliated member at the call of the Faculty's 

ethical commission according to the article 4 section 9 of this provision. 

g) the Dean of the Faculty has dismissed the person based on the infringement of 

the rules arising from this provision.  

2. In the procedure provided for in the Article 5 section 1g of this provision, the Dean of the 

Faculty can dismiss an affiliated member on his or her (the Dean’s) initiative or on a 

proposal of a member of the academic faculty. Before the Dean decides, he shall ask the 

Faculty's ethical commission for their opinion on that matter.  



   

 

 

No. 6 

Responsibility for Activities Related to the Agenda of Honorary Affiliations 

1. The head of a department of the Faculty to which an affiliated member was assigned to 

shall:  

a) coordinate the involvement of the affiliated member in the Faculty's affairs, 

b) evaluate the work done by the affiliated member within the framework of the 

Faculty,  

c) immediately inform the Dean of the Faculty if the affiliated member infringes 

the obligations arising from this provision.  

2. The Human Resources Office shall:  

a) manage the agenda of affiliated members,  

b) manage the information about affiliated members in the WhoIS database,  

c) update the information about affiliated members on the Faculty's websites,  

d) manage the Faculty's websites along with information about the affiliated 

members and about visiting and Emeritus professors of the Charles University who are 

active at the Faculty,  

e) issue a certificate confirming the appointment for the needs of the affiliated 

members, 

f) inform all the affected offices and departments both in the event of the 

appointment of an affiliated member and in the event of the suspension of an affiliated 

membership. 

3. International Office provides the information for the Faculty's websites about the visiting 

professors of the Charles University active at the Faculty; the websites are managed by the 

Human Resources Office.  

4. Research Office provides the information for the Faculty's websites about the Emeritus 

Professors of the Charles University active at the Faculty; the websites are managed by the 

Human Resources Office.  

 

No. 7 

Transitional Provisions 

1. By no later than the day when this provision enters into force, the Vice-Dean for information 

resources shall guarantee that information systems used by the Faculty are ready to fulfill 

this provision.  

2. By no later than the day when this provision enters into force, the Vice-Dean for information 

resources shall guarantee that responsible employees of the Human Resources Office are 

provided with training on how to work with the information systems used by the Faculty 

which are necessary for fulfilling this provision. 

3. By no later than the day when this provision enters into force, the Head of the Human 

Resources Office shall guarantee a creation of the Faculty's websites with information about 



   

 

the affiliated members of the Faculty and about the visiting and Emeritus professors of the 

Charles University who are active at the Faculty.  

4. By no later than the day when this provision enters into force, the Head of the International 

Office shall provide the Human Resources Office with the information about visiting 

professors of the Charles University who are active at the Faculty.  

5. By no later than the day when this provision enters into force, the Head of the Research 

Office shall provide the Human Resources Office with the information about the Emeritus 

professors of the Charles University who are active at the Faculty. 

 

No. 8 

Closing Provisions 

1. The following annexes form an integral part of this provision: 

a) Annex I – Sample proposal for the appointment of an affiliated member of the 

Faculty of Arts, Charles University,  

b) Annex II – Sample agreement with the terms of appointment of an affiliated 

member of the Faculty of Arts, Charles University,  

c) Annex III – English translation of this provision.  

2. The Academic Senate of the Faculty made a positive statement concerning the proposal of 

this provision on September 10th, 2015. 

3. The Research Board of the Faculty made a positive statement concerning the proposal of 

this provision on September 24th, 2015. 

4. This provision shall come into force on September 24th, 2015. 

5. This provision shall become effective on October 1st,2015. 

 

Prague, September 24th, 2015 

 

doc. Mirjam Friedová, Ph.D. 

The Dean of the Faculty 



   

 

Annex I – Sample Proposal for the Appointment of an Affiliated Member of the Faculty 

of Arts, Charles University 

 

 Proposal for the Appointment of an Affiliated Member of the Faculty of Arts, 

Charles University 

 

The proponent: 

Name and surname: 

Faculty Department: 

 

The person proposed: 

Name and surname: 

Workplace: 

 

Category of honorary affiliation: 

Affiliated member of the Faculty of Arts, Charles University / Emeritus member of the Faculty 

of Arts, Charles University 

 

The department of the Faculty, to which the person proposed should be assigned to: 

 

 

Justification of the proposal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes: 

1) professional CV of the person proposed including their publications 

2) professional profile of the person proposed  

3) a photography of the person proposed  

4) the status regarding the retirement pension proved in a suitable way, if the Emeritus 

membership is being proposed 

5) the consent of the person proposed with the proposal and with the conditions of the 

honorary affiliations to the Faculty of Art, Charles University which are laid down by 

this provision (this consent can be submitted in an electronic form) 

6) the opinion of the head of the department of the Faculty, to which the person proposed 

should be assigned to 



   

 

Annex II – Sample Agreement with the terms of the appointment of an affiliated member 

of the Faculty of Arts, Charles University 

 

Agreement with the Terms of the Appointment of an Affiliated Member of the Faculty 

of Arts, Charles University 

 

The affiliated member of the Faculty agrees to observe: health and safety regulations at work, 

fire prevention and civil protection regulations. 

 

I, the undersigned:  

Name and surname: …………………………………………………………………………, 

Date of birth: ……………………………………………………………………………, 

Address: ……………………………………………………………….……………, 

E-mail: ……………………………………………………………………………, 

declare the following: 

 

1) I understand and agree with terms of the appointment of an affiliated member / Emeritus 

member of the Faculty of Arts, Charles University in Prague and I pledge to observe every 

regulation regarding this affiliated membership.  

2) I agree with the assignment to this particular department of the Faculty of Arts, Charles 

University in Prague: … I also pledge to observe the instructions of the head of the 

department relating to my activities within the framework of my affiliated membership.  

3) I agree with the processing and retention of my personal data listed above and of my visual 

representation (photograph) by the Charles University in Prague, IN: 00216208, as the 

administrator of personal data, for the purpose of record keeping, archiving and potentially 

contacting me for matters related to my affiliated membership. I also approve the use of the 

information about my affiliation to the Faculty of Arts, Charles University in Prague for 

promotional purposes and I approve the publication of my name, visual representation, 

contents of the affiliation and my professional profile at the Faculty's web and in printed 

promotional materials.  

4) I am informed of my rights regarding the access to the information and its protection in 

accordance with § 12 and § 21, Law no. 101/2000 Coll. On the protection of personal data 

and amending certain other acts, as amended; that is, I understand that I can ask Charles 

University in Prague for the information on the processing of my personal data and I am 

entitled to receive this information. I am also aware that I can ask Charles University in 

Prague to correct my inaccurate personal data, to complete my personal data and to block 

and delete it.  

5) I was informed of the health and safety regulations at work and of the fire protection 

regulations and I pledge to observe them.  

6) I give my approval as referred to above voluntarily for an unlimited period of time until 

further notice and I pledge not to withdraw it without urgent cause based on a significant 

change of circumstances.  

7) All the above is subject to the laws of the Czech Republic and it shall be interpreted in 

accordance with those laws. Any potential dispute shall be resolved by a competent court in 

the Czech Republic.  

 

Done in …, ……………………    ……………………… 

         Signature 


