
 

 

 
  

  

  

                     V Praze dne 24. září 2021 

         UKPF/417485/2021 

 

Opatření děkana č. 9/2021, 

o nařízení výkonu práce z domova z důvodu řešení mimořádné události 

 

Na základě opatření rektora č. 14/2020 vydávám podle čl. 11 odst. 2 Statutu Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy toto opatření děkana: 

Čl. 1 

Předmět úpravy 

Toto opatření stanoví postup při nařizování a ukončení nařizování výkonu práce z domova1 

v souvislosti s probíhající rekonstrukcí topné soustavy – kotelny, v jejímž důsledku není možné 

v budově fakulty zajistit vytápění. 

Čl. 2 

Nařízení práce z domova 

(1) Děkan nařídí práci z domova plošně pro všechny zaměstnance v případě, že teplota 

v místnostech fakulty klesne pod výpočtovou teplotu vnitřního vzduchu pro učebny a kabinety 

ve školních budovách podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. 

(2) Nařízení práce z domova bude zveřejněno jako aktualita na internetových stránkách 

fakulty a bude oznámeno všem zaměstnancům na jejich pracovní e-maily. 

Čl. 3 

Způsob a doba výkonu práce z domova po jejím nařízení 

(1) Způsob výkonu práce z domova dohodne se zaměstnancem vedoucí příslušného 

pracoviště. 

(2) Vedoucí příslušného pracoviště určí dobu, kdy zaměstnanec musí být přítomen 

v budově a vykonávat činnosti, které je nutné vykonávat osobně v budově, zejména 

pedagogickou činnost zaměstnanců a nezbytnou činnost neakademických pracovníků2. 

                                                 
1 Čl. 1 odst. 1 opatření rektora č. 14/2020. 
2 Vymezení pojmu neakademický pracovník viz čl. 2 opatření děkana č. 6/2020. 
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(3) Výkon práce z domova se nařizuje pouze na dobu, kdy zaměstnanec nevykonává 

činnosti podle odstavce 2. 

Čl. 4 

Ukončení nařízení práce z domova 

(1) Děkan ukončí nařízení práce z domova plošně pro všechny zaměstnance v případě, že 

teplota v budově fakulty v důsledku obnovení vytápění dosáhne výpočtové teploty vnitřního 

vzduchu pro učebny a kabinety ve školních budovách podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. 

(2) Ukončení nařízení práce z domova bude zveřejněno jako aktualita na internetových 

stránkách fakulty a bude oznámeno všem zaměstnancům na jejich pracovní e-maily. 

Čl. 5 

Účinnost 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.  

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r. 

děkan 


