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DODATEK č. 5  
 

K PŘÍKAZU REKTORA  

č. 07/2020 

ke snížení rizika nákazy koronavirem 
 

I.  
Příkaz rektora č. 7/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem1 se mění takto: 
 
 

1. V čl. II. odstavci 7 písm. a) se na konec textu přidává věta:  

 „Od 20. dubna 2020, se pro studenty posledních ročníků studia mohou konat kontaktně 
individuální konzultace v budovách ČVUT, za přítomnosti nejvýše 5 osob, pokud s tím budou 
vedoucí jejich závěrečné práce souhlasit a toto konání zajistí v souladu s principy uvedenými 
v tomto příkazu a přijmou k tomu vhodná opatření; studentu, který se prokáže takovým 
souhlasem (v elektronické či listinné podobě), bude umožněn vstup do místa konání 
konzultace v době a dle podmínek v souhlasu uvedených, kterými jsou zejména podmínky 
následující: 

i. Při vstupu do budovy, resp. při vstupu do místnosti, odevzdá písemné čestné 
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období 
předchozích dvou týdnů (je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému 
infekčnímu onemocnění - např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu 
apod.), a že nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření, dle vzoru uvedenému 
v Příloze č. 1 k tomuto příkazu. 

ii. Při vstupu do místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž poskytnutí dezinfekčního 
prostředku zajistí součást ČVUT, která místnost užívá.“. 

2. V čl. II. odstavci 7 písm. b) zní: 

 „b) Pozastavuje se konání všech zkoušek, státních závěrečných zkoušek (SZZ), obhajob 
a promocí; ročníkové obhajoby se budou konat v nejvyšší možné míře bezkontaktním 
způsobem (pomocí metod online výuky, resp. s využitím elektronických prostředků 
komunikace na dálku). Od 28. dubna 2020, se pro studenty posledních ročníků studia 
mohou konat kontaktně státní závěrečné zkoušky („SZZ“) v budovách ČVUT, za přítomnosti 
nejvýše 4 členů komise, ostatní členové komise musí být připojeni vzdáleně; rozestupy mezi 
osobami musí činit minimálně 2 metry. Během konání SZZ musí být ve zkušební místnosti 
přítomen tajemník komise, který zajistí průběh SZZ dle Studijního a zkušebního řádu pro 
studenty ČVUT, včetně tisku protokolu a podpis protokolu studentem. Konečný výsledek 

                                                             
1 Příkaz rektora č. 7/2020 ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 
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SZZ bude studentovi sdělen ihned po zkoušce; po oznámení výsledku zkoušky student 
neprodleně opustí budovu. Student se při vstupu do budovy prokáže pozvánkou ke SZZ, 
a zároveň odevzdá podepsané písemné čestné prohlášení dle Přílohy č. 1 k tomuto příkazu. 
Při vstupu do místnosti student provede dezinfekci rukou, přičemž poskytnutí 
dezinfekčního prostředku zajistí součást ČVUT, která místnost užívá.“. 

3. V čl. II. odstavci 7 písm. i) zní: 

„i) Výdej studijní literatury z Ústřední knihovny ČVUT je možný pouze na základě rezervací 
(elektronicky přes knihovní katalog) přes výdejní okénko v Kartovém centru ČVUT (na 
adrese: Bechyňova 2571/3, Praha 6; na této výdejně nelze půjčenou literaturu vracet. Výdej 
studijní literatury je dále zajištěn na lokálních knihovnách Fakulty jaderné a fyzikálně 
inženýrské, na Fakultě dopravní a na Fakultě biomedicínského inženýrství; na těchto 
výdejnách lze půjčenou literaturu i vracet. Výdejní doba je stanovena na  úterý až čtvrtek 
od 10 do 13 hodin.“. 

 
 

4. V čl. II. odstavec 11 zní: 

 
„(11)   Mimo osob, které se prokáží platným průkazem zaměstnance ČVUT, nebo si otevřou vstup 

klíčem (čipem či kartou apod.), orgánů Policie ČR, zdravotnické služby, hasičů, osob, které 
odstraňují havárie či provádějí revize, a osob, kterým je umožněn vstup na základě jiných 
ustanovení v tomto příkazu (např. studenti využívajících konzultací – prokáží se souhlasem, 
či konajících SZZ – prokáží se pozvánkou) nebude do budovy na adrese Jugoslávských 
partyzánů 1580/3, Praha 6 umožněn vstup žádným jiným osobám (odůvodněné výjimky 
povolí ostraha budovy /vrátní /recepční a provedou o takovém vstupu záznam); to se 
netýká přístupu třetích osob do podatelny. Po celou dobu, po kterou se jakékoliv osoby 
nacházejí v této budově, jsou povinny používat ochranné prostředky dýchacích cest 
(roušky)2; osoba, která takovým ochranným prostředkem nebude vybavena, nebude do 
budovy vpuštěna (týká se i podatelny) či bude vykázána. Součásti, které mají svěřený 
majetek do správy, upraví pravidla vstupu osob do budov a na pozemky v majetku ČVUT 
obdobně, vzhledem k povaze provozu, resp. účelu za jakým je majetek využíván (pronájmy) 
s přihlédnutím k užívání tohoto majetku zaměstnanci ČVUT.“. 

 
 II. 

Závěrečné ustanovení 
 

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 20. dubna 2020. 

 

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

 
 
 
 
 
 

                                                             
2 V návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR, kterým zakázala všem osobám pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích 

cest. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének. 
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Příloha č. 1  
k Příkazu rektora č. 7/2020 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 
a karanténního opatření 

 

 

Já ..................................................................................................................................................., 

 (jméno, příjmení) 

student Českého vysokého učení technického  v Praze (ČVUT), 

 

datum narození: 
................................................................................................................................... 

trvale bytem: 
…..................................................................................................................................... 

 

prohlašuji, že se u mne neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového 
infekčního onemocnění a jsem bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému 
infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) 

a prohlašuji, že nemám v daném čase nařízeno karanténní opatření. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených v tomto prohlášení a beru na vědomí, že 
tyto údaje budou zpracovávány ČVUT nejdéle po dobu 60 dnů od ukončení nouzového stavu. 

 

Jsem si vědom(a) právních následků v případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé. 

 

V ....................................... 

Dne ................................ 

                                                                                               ……………………………………… 

                                                                                                   podpis 


