
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
 

Opatření děkana č. 17/2020  

Pravidla pro jednání a hlasování Vědecké rady Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy v případě zasedání konaného za pomoci 

prostředků komunikace na dálku a pro jednání a hlasování mimo 

zasedání za pomoci prostředků komunikace na dálku 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Toto opatření navazuje na ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních 

pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování 

doby studia pro účely dalších zákonů, a na usnesení Vědecké rady Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy (dále jen „Vědecká rada fakulty“, „univerzita“ a „fakulta“) ze dne 15. 

10. 2020, že se Vědecká rada fakulty může veřejným hlasováním usnášet i o věcech, které 

podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých 

školách“), nebo vnitřního předpisu univerzity nebo fakulty vyžadují tajné hlasování (dále 

jen „usnesení Vědecké rady fakulty ze dne 15.10. 2020“). 

2. Toto opatření upravuje některá pravidla pro jednání a hlasování Vědecké rady fakulty 

v rámci zasedání, která se uskuteční v reálném čase za pomoci prostředků komunikace na 

dálku, a pro jednání a hlasování mimo zasedání za pomoci prostředků komunikace na 

dálku i v jiných případech, než je stanoveno v čl. 8 Jednacího řádu Vědecké rady 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, v platném znění (dále jen „Jednací řád“). 

3. Toto opatření se užije pouze v době, kdy je přítomnost členů akademické obce na vysoké 

škole nebo osobní přítomnost studentů při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole 

omezena na základě opatření přijatého podle příslušného zákona. 

 

Čl. 2 

Zasedání konané za pomoci prostředků komunikace na dálku 

1. Zasedání Vědecké rady fakulty může být děkanem fakulty či jím pověřeným proděkanem 

svoláno tak, že se uskuteční v reálném čase za pomoci prostředků komunikace na dálku 

(dále jen „distanční zasedání“). 

2. Distanční zasedání se koná za pomoci vhodné elektronické aplikace, přednostně aplikace 

MS Teams, která umožňuje členům Vědecké rady fakulty zvukovou i obrazovou účast na 

jednání v reálném čase. 

3. Distanční zasedání se koná tak, aby byla umožněna účast veřejnosti na zasedání v souladu 

se zákonem o vysokých školách, Jednacím řádem a případně dalšími vnitřními předpisy 



univerzity a fakulty. Informace o distančním zasedání musí být zveřejněna včas a stejným 

způsobem jako informace o zasedání prezenčním a musí být doplněna o technické 

informace, jakým způsobem se může veřejnost distančního zasedání zúčastnit. 

4. V ostatním se distanční zasedání řídí příslušnými ustanoveními Jednacího řádu s tím, že 

předsedající může pověřit další osobu k provádění technických úkonů potřebných 

k řádnému průběhu jednání a hlasování. 

5. Hlasování Vědecké rady fakulty v rámci distančního zasedání se zásadně řídí Jednacím 

řádem a případně dalšími vnitřními předpisy univerzity a fakulty, a to včetně tajného 

hlasování v případech, kdy to uvedené předpisy ukládají. Tajné hlasování je zajištěno 

pomocí vhodné elektronické aplikace zajišťující anonymitu hlasujících. Pouze v případě, 

kdy to technické podmínky v dané situaci neumožňují, proběhne hlasování v souladu 

s usnesením Vědecké rady fakulty ze dne 15. 10. 2020 veřejně. Způsob konkrétního 

hlasování sdělí předsedající vědecké rady fakulty vždy před daným hlasováním. 

 

Čl. 3 

Jednání a hlasování mimo zasedání za pomoci prostředků komunikace na dálku 

1. Děkan fakulty či jím pověřeným proděkan může vyhlásit jednání a hlasování Vědecké rady 

fakulty mimo zasedání v jakékoli záležitosti, tedy i v jiných případech, než je stanoveno 

v čl. 8 Jednacího řádu, s výjimkou hlasování o tom, zda má být uchazeč jmenován 

docentem nebo profesorem. 

2. Hlasování Vědecké rady fakulty mimo zasedání se zásadně řídí čl. 8 odst. 2 až 5 Jednacího 

řádu a případně dalšími vnitřními předpisy univerzity a fakulty, a to včetně tajného 

hlasování v případech, kdy to uvedené předpisy ukládají. Hlasování může proběhnout jak 

prostřednictvím elektronické konference a hlasovacích lístků, tak i prostřednictvím 

vhodné elektronické aplikace případně zajišťující anonymitu hlasujících. Je-li předepsáno 

tajné hlasování, pak pouze v případě, kdy to technické podmínky v dané situaci 

neumožňují, proběhne hlasování v souladu s usnesením Vědecké rady fakulty ze dne 15. 

10. 2020 veřejně. Způsob konkrétního hlasování sdělí předsedající vědecké rady fakulty 

vždy před daným hlasováním. 

 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

1. K návrhu tohoto opatření se vyjádřila Vědecká rada fakulty kladně dne 15. 10. 2020. 

2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 15. 10. 2020. 

 
 
V Praze dne 15.10. 2020 
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