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Článek I.

Toto opatření se vydává k provedení ust. § 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.
Čl. II Předmět úpravy
1) Opatření je vydáno za účelem omezení šíření koronaviru SARS-CoV-2 tak, aby bylo umožněno
jednání a hlasování vědecké rady 1. lékařské Univerzity Karlovy prostředky komunikace na
dálku.
2) Opatření upravuje podrobnosti konání zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy (dále jen „vědecká rada“) v případě, že takové zasedání se koná distančním/hybridním
způsobem.
Čl. III Možnost konání zasedání vědecké rady hybridním způsobem
1) Zasedání vědecké rady je možné konat hybridním způsobem, pokud jsou splněny podmínky
podle § 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, tj.
osobní přítomnost studentů při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole nebo přítomnost
členů akademické obce na vysoké škole je na základě opatření přijatého podle jiného zákona
omezena.
2) Skutečnost, že se zasedání koná distančním/hybridním způsobem, je členům vědecké rady
sdělena elektronicky nejpozději 7 dní před konáním tohoto zasedání. Koná-li se zasedání
hybridním způsobem, musí být v pozvánce uvedena obě místa zasedání.

Čl. IV Hybridní zasedání vědecké rady
1) Koná-li se zasedání vědecké rady hybridním způsobem jsou předseda vědecké rady, proděkan
pro vědeckou činnost přítomni prezenčně v místnosti, kde se zasedání vědecké rady koná.
Ostatní členové vědecké rady jsou přítomni prostřednictvím prostředku komunikace na dálku
(dále jen „videokonference“).

2) Projednává-li se návrh na jmenování docentem nebo na jmenování profesorem, účastní se
příslušné části jednání vědecké rady prezenčně též uchazeč.
3) Videokonference je realizována prostřednictvím některé z aplikací umožňujících dálkové
připojení do videokonference (např. ZOOM, MS Teams, apod. ).
Čl. V Hlasování prostředky komunikace na dálku
1) V případě veřejného hlasování hlasují
a) prezenčně přítomní členové vědecké rady stejným způsobem jako při běžném zasedání
vědecké rady,
b) distančně přítomní členové vědecké rady pomocí tlačítka „Zvednout ruku“ v příslušné
aplikaci.
2) V případě tajného hlasování všichni členové vědecké rady hlasují pomocí formuláře v příslušné
aplikaci, na kterém je uveden návrh usnesení a možnosti hlasování k vyjádření souhlasu nebo
nesouhlasu s návrhem, či zdržení se hlasování, a který zaručuje, že ze zobrazených výsledků
není zřejmé, jak hlasovali jednotliví hlasující.
3) Veřejnost zasedání je zajištěna tak, že je veřejnosti umožněna účast v místnosti, kde se zasedání
koná, a to za zvýšených hygienických preventivních opatření, která mohou mít za následek
omezení počtu účastníků z řad veřejnosti.
4) Pro případ, že v průběhu hlasování dojde k přerušení komunikace na dálku, bude tuto situaci řešit
předseda vědecké rady ad hoc s důrazem na transparentnost procesu hlasování, a to nejlépe
přerušením jednání vědecké rady do doby obnovení komunikace na dálku a opakováním
hlasování.
5) Z jednání bude pořizován audiovizuální záznam.

Čl. VI – Závěrečná ustanovení
Toto opatření je platné dnem vydání a účinné od 15. 11. 2020.

V Praze dne: 10. 11. 2020

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., v.r.

