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DODATEK č. 1  
 

K PŘÍKAZU REKTORA  

č. 09/2020 

k zajištění studia a realizaci zkoušek na ČVUT 
v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem 

 
I.  

Příkaz rektora č. 9/2020 k zajištění studia a realizaci zkoušek na ČVUT v souvislosti s opatřeními ke 
snížení rizika nákazy koronavirem se mění takto: 
 
 
1. V čl. II. odstavec 6 zní: 

„(6) Ohledně všech zkoušek, resp. přítomnosti studentů na ČVUT na základě tohoto příkazu platí, 
že může být současně přítomno v místnosti nejvýše 15 osob. Zaměstnanec ČVUT, 
odpovědný za realizaci daného typu zkoušky zajistí vedení seznamu osob, které se daného 
typu kontaktní zkoušky účastnily ve skupině; seznam bude uchován po dobu 60 dní od 
ukončení nouzového stavu.“. 

2. V čl. II. odstavec 7 zní: 

„(7) SZZ, SDZ, či obhajoby doktorských prací se mohou konat distančně, případně 
polokontaktně, ostatní členové komise musí být v takovém případě připojeni vzdáleně; 
mohou se konat i kontaktně za osobní přítomnosti nejvýše 15 osob.  Pokud se SZZ nekoná 
kontaktně, musí být ve zkušební místnosti přítomen tajemník komise, který zajistí průběh 
SZZ dle Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT, včetně tisku protokolu a podpisu 
protokolu studentem; tím není dotčena případná povinnost přítomnosti tajemníka podle 
jiných předpisů či interní normy. Konečný výsledek SZZ bude studentovi sdělen ihned po 
zkoušce.“. 

 
3. V čl. II. odstavec 21 zní: 

„(21) V případech, kdy právní předpisy umožňují účast veřejnosti na některé z části zkoušky (ať 
už v jejím průběhu či při vyhlášení výsledku zkoušky apod.), je fyzická účast veřejnosti 
mimořádně po dobu účinnosti tohoto příkazu vyloučena; tato účast veřejnosti, resp. 
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veřejná kontrola je nahrazena záznamem z průběhu zkoušky, který bude po dobu 5 let 
archivován ústavem/katedrou pořádající zkoušku. Výjimku z vyloučení veřejnosti může 
povolit osoba odpovědná za konání zkoušky a její průběh, za podmínky, že bude 
v místnosti přítomno nejvýše 15 osob.“. 

 
 II. 

Závěrečné ustanovení 
 

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 11. května 2020. 

 

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., v. r. 
rektor 

 
 
 


