V Praze dne 27. 10. 2020
Čj.: UK3LF/335/2020-11

OPATŘENÍ DĚKANA
kterým se vydává Směrnice děkana č. 10/2020,
kterou se stanoví Pravidla pro jednání a hlasování Vědecké rady 3. lékařské
fakulty Univerzity Karlovy v případě zasedání konaného za pomoci prostředků
komunikace na dálku
Čl. 1
Předmět úpravy

Tato směrnice upravuje v návaznosti na § 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, odlišně některá pravidla pro jednání
a hlasování Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „VR 3. LF UK“
nebo „vědecká rada“ nebo „3. LF UK“) než je stanoveno Jednacím řádem VR 3. LF UK v
případě, že takové zasedání se uskuteční v reálném čase za pomoci prostředků
komunikace na dálku (dále jen „hybridní způsob“).
Čl. 2
Zasedání vědecké rady

1. Zasedání vědecké rady je možné konat hybridním způsobem za podmínek
uvedených § 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 (dále jen „ZZPVR“).

2. Skutečnost, že se zasedání koná hybridním způsobem, je členům vědecké rady
sdělena elektronicky nejpozději 2 dny před konáním tohoto zasedání.
3. Koná-li se zasedání vědecké rady hybridním způsobem, je část členů vědecké rady
prezenčně přítomna v místnosti, kde se zasedání vědecké rady koná, a část členů
vědecké rady je přítomna prostřednictvím prostředku komunikace na dálku
(videokonference). Prostřednictvím prostředku komunikace na dálku nemůže být
přítomen předseda vědecké rady nebo jím zmocněný zástupce.

4. Hybridní zasedání se koná za pomoci vhodné elektronické aplikace, nejčastěji
pomocí aplikace MS Teams, která umožňuje členům vědecké rady zvukovou i
obrazovou účast na jednání v reálném čase s tím, že 3. LF UK zajistí možnost připojit
se členům vědecké rady, kteří se nemohou účastnit zasedání prezenčně.

5. Hybridní zasedání se koná tak, aby byla umožněna účast veřejnosti na zasedání
podle ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „ZVŠ“), Jednacím řádem VR 3. LF UK a
dalšími vnitřními předpisy Univerzity Karlovy. Veřejnost zasedání je zajištěna tak,
že je veřejnosti umožněna přítomnost na zasedání vědecké rady v místnosti, kde se
zasedání koná, a to za zvýšených hygienických preventivních opatření.

6. V ostatním se hybridní zasedání řídí Jednacím řádem VR 3. LF UK s tím, že předseda
vědecké rady může pověřit další osobu k provádění technickoorganizačních úkonů
potřebných k řádnému průběhu jednání a hlasování vědecké rady.

Čl. 3
Hlasování vědecké rady

1. V případě veřejného hlasování hlasují

a) prezenčně přítomní členové 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, které se může konat pouze tehdy, pokud jsou distančně
přítomni alespoň 3 členové vědecké rady, hlasují
a) prezenčně přítomní členové rady stejným způsobem jako při běžném
zasedání vědecké rady,
b) distančně přítomní členové vědecké rady pomocí formuláře v příslušné
aplikaci, na kterém je uveden návrh usnesení a možnosti hlasování
„souhlasím“, „nesouhlasím“ a „zdržuji se“, a který zaručuje, že ze zobrazených
výsledků není zřejmé, jak hlasovali jednotliví hlasující.

3. Způsob konkrétního hlasování sdělí předseda vědecké rady nebo jím zmocněný
zástupce vždy před daným hlasováním.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení

1. O možnosti hybridního zasedání a hlasování i o věcech, které podle ZVŠ nebo
vnitřního předpisu Univerzity Karlovy vyžadují tajné hlasování rozhodla vědecká
rada usnesením dne 1. 10. 2020.

2. Tato směrnice se použije 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 ZZPVR.
3. Tato směrnice nabývá účinnosti od 27. 10. 2020.

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
děkan 3. LF UK

