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Opatření děkana č. 19/2020, 

o podrobnostech hybridního a distančního zasedání vědecké rady 

Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

V návaznosti na čl. 6a odst. 3 Jednacího řádu Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity 

Karlovy vydávám podle čl. 11 odst. 2 Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy toto opatření 

děkana: 

Čl. 1 

Předmět úpravy 

Toto opatření upravuje podrobnosti konání zasedání Vědecké rady Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy (dále jen „vědecká rada“) v případě, že se takové zasedání koná hybridním 

nebo distančním způsobem. 

Čl. 2 

Možnost konání zasedání vědecké rady hybridním nebo distančním způsobem 

(1) Případy, kde je možné konat zasedání vědecké rady hybridním nebo distančním 

způsobem, upravuje Jednací řád Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy.  

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

vědecké rady sdělena elektronicky nejpozději 3 dny před konáním tohoto zasedání. 

Čl. 3 

Hybridní zasedání vědecké rady 

(1) 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. 

(2) Videokonference je realizována prostřednictvím aplikace MS Teams s tím, že fakulta 

zajistí možnost připojit se členům vědecké rady, kteří se nemohou účastnit zasedání prezenčně. 
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(3) V případě veřejného hlasování hlasují  

a) prezenčně přítomní členové vědecké rady stejným způsobem jako při běžném zasedání 

vědecké rady a distančně přítomní členové vědecké rady pomocí tlačítka „Zvednout ruku“ 

v aplikaci MS Teams, nebo 

b) prezenčně i distančně přítomní členové vědecké rady prostřednictvím aplikace CHRES 

dostupné na https://vr.is.cuni.cz/ s tím, že je zajištěna veřejnost výsledků hlasování; 

pro prezenčně přítomné členy vědecké rady je zajištěna možnost takto hlasovat v místnosti, 

kde se koná zasedání vědecké rady. 

(4) V případě tajného hlasování hlasují prezenčně i distančně přítomní členové vědecké 

rady prostřednictvím aplikace CHRES dostupné na https://vr.is.cuni.cz/ s tím, že je zajištěna 

tajnost výsledků hlasování; pro prezenčně přítomné členy vědecké rady je zajištěna možnost 

takto hlasovat v místnosti, kde se koná zasedání vědecké rady. 

(5) Veřejnost zasedání je zajištěna možností veřejnosti účastnit se zasedání vědecké rady 

v místnosti, kde se zasedání koná, nebo zveřejněním odkazu na internetových stránkách fakulty, 

jehož prostřednictvím lze videokonferenci sledovat. 

Čl. 4 

Distanční zasedání vědecké rady 

(1) Koná-li se zasedání vědecké rady distančním způsobem, jsou všichni členové vědecké 

rady včetně jejího předsedy přítomni na zasedání prostřednictvím prostředku komunikace 

na dálku (videokonference). 

(2) Videokonference je realizována prostřednictvím aplikace MS Teams s tím, že fakulta 

zajistí možnost připojit se všem členům vědecké rady. 

(3) V případě veřejného hlasování hlasují distančně přítomní členové vědecké rady 

pomocí tlačítka „Zvednout ruku“ v aplikaci MS Teams nebo prostřednictvím aplikace CHRES 

dostupné na https://vr.is.cuni.cz/ s tím, že je zajištěna veřejnost výsledků hlasování. 

(4) V případě tajného hlasování hlasují distančně přítomní členové vědecké rady 

prostřednictvím aplikace CHRES dostupné na https://vr.is.cuni.cz/ s tím, že je zajištěna tajnost 

výsledků hlasování. 

(5) Veřejnost zasedání je zajištěna zveřejněním odkazu na internetových stránkách 

fakulty, jehož prostřednictvím lze videokonferenci sledovat. 

Čl. 5 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se opatření děkana č. 15/2020 o podrobnostech hybridního a distančního zasedání 

vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Čl. 6 

Účinnost 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 23. listopadu 2020. 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r. 

děkan 
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