
Změna Jednacího řádu Vědecké rady Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy 
 

Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 

odst. 2 písm. d) 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“), a v souladu s čl. 13 odst. 7 Statutu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, v platném 

znění, usnesl na této změně Jednacího řádu Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy: 

 

Čl. I 

Jednací řád Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ze dne 2. 6. 2017, ve znění 

změny ze dne 29. 5. 2020 (dále jen „předpis“), se mění takto: 

1. V čl. 7 se na začátek odstavce 3 vkládá věta „Habilitační komise a komise v řízení ke 

jmenování profesorem mohou vedle prezenčního způsobu zasedat také distančně, tedy za 

pomoci prostředků komunikace na dálku v přítomném čase, a hybridně, tedy kombinací 

prezenčního a distančního způsobu zasedání u části členů.“. 

2. V čl. 7 se na konci odstavce 3 vkládá věta „Podrobnosti ohledně hybridního a distančního 

zasedání a elektronického hlasování komisí může stanovit děkan fakulty opatřením.“. 

3. V čl. 8 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo je hlasování vyhlášeno 

prostřednictvím elektronické aplikace, která zajišťuje anonymitu hlasujících, je-li 

předepsáno tajné hlasování“. 

4. V čl. 8 odst. 3 se za slova „zdržení se,“ vkládají slova „nebo provede hlasování 

v elektronické aplikaci, a to“. 

5. Za čl. 8 se vkládá nový čl. 8a, který včetně nadpisu zní: 

„Čl. 8a 

Zasedání konané za pomoci prostředků komunikace na dálku 

1. Rada může vedle prezenčního způsobu zasedat také distančně, tedy za pomoci 

prostředků komunikace na dálku, které umožňují členům rady zvukovou i obrazovou 

účast na jednání v přítomném čase, a hybridně, tedy kombinací prezenčního a 

distančního způsobu zasedání u části členů. Zasedání rady je možné konat hybridním 

nebo distančním způsobem, pokud 

a) z právního předpisu nebo opatření vydaného na jeho základě vyplývá, že rada 

může zasedat distančně, 

b) z vnitřního předpisu univerzity nebo stavu vyhlášeného na jeho základě vyplývá, 

že rada může zasedat distančně, 

c) se na tom z důvodu zvláštního zřetele hodného rada usnese na svém zasedání 

nebo hlasováním per rollam. 



2. Skutečnost, že se zasedání koná hybridním nebo distančním způsobem, je členům 

rady sdělena elektronicky nejpozději 3 dny před konáním tohoto zasedání. 

3. Tajné hlasování v rámci hybridního a distančního zasedání je zajištěno pomocí 

elektronické aplikace zajišťující anonymitu hlasujících. 

4. V ostatním se hybridní a distanční zasedání řídí ustanoveními tohoto předpisu s tím, 

že předsedající může pověřit další osobu k provádění technických úkonů potřebných 

k řádnému průběhu jednání a hlasování. 

5. Veřejnost zasedání rady je zajištěna možností veřejnosti účastnit se zasedání rady v 

místnosti, kde se zasedání koná, nebo zveřejněním odkazu na internetových 

stránkách fakulty, jehož prostřednictvím lze zasedání na dálku sledovat. 

6. Další podrobnosti ohledně hybridního a distančního zasedání a elektronického 

hlasování rady může stanovit děkan fakulty opatřením.“. 

 

Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým senátem Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy dne 14. 1. 2021. 

2. Tato změna předpisu nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem 

Univerzity Karlovy.1 

 
 

doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D., v. r. 
předseda Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

 
 
 

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., v. r. 
děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

 
 

 
prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., v. r. 

předseda Akademického senátu Univerzity Karlovy 

 
1 § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým 
senátem Univerzity Karlovy dne 22. 1. 2021. 


