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5. ÚPLNÉ ZNĚNÍ
PŘÍKAZU REKTORA
č. 07/2020
ke snížení rizika nákazy koronavirem1
I.
Úvodní ustanovení
(1) Tento příkaz je vydáván v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky
a základě prohlášení Vlády České republiky v souvislosti s informacemi o vývoji šíření nákazy
koronavirem (infekční virové onemocnění) z území Čínské lidové republiky v roce 2020 a na
základě aktuálních informací o vývoji situace ohledně koronaviru.
(2) S cílem přispět ke snížení rizika nákazy koronavirem vydávám tato opatření, která jsou povinny
dodržovat všechny osoby na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) a jejich realizaci
povinny zajistit osoby stojící v čele součástí ČVUT, na Rektorátu ČVUT kvestor ve spolupráci
s příslušnými prorektory.
II.
Opatření ke snížení rizika nákazy
(1) Do letního semestru 2020, případně do dalších semestrů, nebude zapsán žádný student příchozí
z Čínské lidové republiky (ČLR) nebo ze zahraničí nebo z oblastí postižených karanténou; pokud již
takový student zapsán byl, bude mu studium přerušeno do 26.6.2020, případně na nezbytně
nutnou dobu delší, pokud si to vyžádá vývoj situace ohledně šíření nákazy koronavirem. Restrikce
uvedená v tomto odstavci se neuplatní, pokud student příchozí z Čínské lidové republiky prokáže,
že na území České republiky přicestoval nejpozději 25. ledna 2020. Zápis lze umožnit, a restrikce
uvedená v tomto odstavci se neuplatní, pokud je možné zajistit realizaci zápisu bezkontaktně
(s využitím elektronických prostředků komunikace na dálku či případně prostřednictvím
zmocněnce, kterým bude osoba mimo karanténu apod.).
(2) Osoby, které byly od 11. února 2020 v ČLR, Hong Kongu, Íránu, Japonsku, Singapuru, Jižní Koreji,
nebo v Itálii, nebo jimi projížděly (dále jen „rizikové oblasti“), jsou v riziku, že mohly být vystaveny
infekci koronavirem. Takové osoby se nesmí po dobu 14 dní od návratu do ČR zdržovat
v prostorách a provozech ČVUT, zejména účastnit se výuky, navštěvovat menzy, knihovny,
pracovny a další společné prostory a jsou povinny se řídit následujícími pravidly:
a) Ohlásit své údaje (jméno, tel., e-mail, místo odkud přijeli, datum návratu, místo pobytu
v ČR) svému nadřízenému, ten je předá na koordinační bod podpůrného systému
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p. Kinkalové, mail: Ivana.Kinkalova@cvut.cz, tel.: +420-22435-3673 (do 8. 3. 2020 zástup
p. Rückerová: Jana.Ruckerova@cvut.cz, tel. +420 224 353 493).
b) Po dobu 14 dní od svého návratu z rizikové oblasti se budou izolovat od kontaktu s dalšími
osobami.
c) Zaměstnancům, u kterých je to vzhledem k povaze práce možné, bude nařízena práce
z domova (home office) na dobu 14 kalendářních dnů ode dne návratu zaměstnance
z rizikové oblasti.
d) Není-li výkon práce z domova vzhledem k charakteru práce zaměstnance možný (např.
u technicko-hospodářských pracovníků a dělnických profesí), nebude zaměstnavatel
zaměstnanci po dobu 14 kalendářních dnů od návratu zaměstnance z rizikové oblasti
přidělovat práci dle pracovní smlouvy a zakáže mu po tuto dobu vstup na pracoviště;
v tomto případě se jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanec má
nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.
e) Studentům bude po dobu 14 dní od návratu z rizikové oblasti omluvena výuka (student je
povinen prokázat přítomnost v oblasti nebo průjezd např. i čestným prohlášením);
studentům bude maximálně umožněno distanční studium či poskytnuty materiály
k samostudiu.
f)

Pokud se u osob objeví příznaky typu chřipky nebo respiračních onemocnění, neprodleně
toto nahlásí koordinačnímu bodu podpůrného systému ČVUT a telefonicky se spojí
s lékařem či hygienickou stanicí (tel.: +420 733 673 949, v noci: +420 733 673 900).

(3) Všem studentům a třetím osobám, kteří přicestovali z rizikových oblastí později než 11. února
2020, se zakazuje po dobu 14 dní od jejich vstupu na území České republiky navštěvovat tyto
prostory ČVUT:
a. menzy ČVUT
b. studovny ČVUT
c. knihovny ČVUT
Informace o tomto omezení bude vyvěšena před vstupem do uvedených prostor.
(4) S okamžitou platností se ruší a zakazují veškeré pracovní cesty zaměstnanců a cesty studentů
organizované školou do rizikových oblastí.
(5) Všechny součásti ČVUT jsou povinny neprodleně zajistit informování svých příchozích studentů
z ČLR a rizikových oblastí o obsahu tohoto příkazu.
(6) Zaměstnanci ČVUT a studenti jsou povinni se denně seznámit s aktuálními informacemi k situaci
ohledně postupu ČVUT v záležitosti koronaviru, uveřejněnými na webových stránkách ČVUT
(https://www.cvut.cz/) a řídit se pokyny tam uvedenými; zaměstnancům, kteří nemají přístup
k webovému rozhraní, jsou povinni tyto informace zprostředkovat jejich nejbližší nadřízení. Pro
informování studentů bude využit též studijní informační systém ČVUT („KOS“).
(7) S platností od 23. března 2020
a) Pozastavuje se kontaktní výuka v celém rozsahu vč. sportovních aktivit, univerzity
třetího věku a celoživotního vzdělávání (přednášky, cvičení, semináře, konzultace, aj.).
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Výuka bude v maximální možné míře nahrazena výukou bezkontaktní (tj. s využitím
online výuky a elektronických prostředků komunikace na dálku). Uvolněné hodiny za
výuku, kterou nelze realizovat bezkontaktně (například laboratoře), je vhodné vykrýt
kumulací ostatních předmětů s možností bezkontaktní výuky, aby se co nejvíce podařilo
zachovat rámec semestru. 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.

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 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.
c) Zrušují se schůze, porady, konference, pracovní jednání atp., konané na půdě ČVUT;
zaměstnanci ČVUT omezí v maximální možné míře svoji účast na takových jednáních
konaných i mimo prostory ČVUT.
d) Zrušují se kulturní a sportovní akce konané na půdě ČVUT, i pořádané ČVUT mimo
prostory ČVUT.
e) Jednání orgánů ČVUT, pokud nebude moci být odloženo, bude probíhat formou
videokonferencí, či telekonferencí, či s využitím hlasování per rollam.
f)

Zakazují se veškeré pracovní cesty zaměstnanců ČVUT a cesty studentů organizované
ČVUT do zahraničí.

g) Zakazují se návštěvy na kolejích i vzájemné kontakty ubytovaných osob ve společných
prostorech a na pokojích, na kterých nejsou ubytované. Na kolejích se zakazuje
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ubytovávat nové hosty a studenty vč. hostelových pokojů (zákaz se netýká hostů
a studentů na kolejích již k 19.3.2020 ubytovaných); případné výjimky (např. ohledně
ubytování studentů, kteří se podílejí na realizaci opatření státu k omezení šíření nákazy
koronavirem), povolí kvestor. Novoměstský hotel se řídí zvláštním režimem.
h) Zakazuje se přijímání zahraničních hostů.
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.

(8) Osoby (studenti, nebo zaměstnanci ČVUT) kteří jsou v povinné karanténě, nebo u kterých se
prokázala nákaza koronavirem, jsou povinni tuto skutečnost neprodleně nahlásit na email:
koronavirus@cvut.cz, včetně uvedení informace, zda v posledních 14 dnech byli v prostorách
ČVUT a kde, případně se kterými osobami z ČVUT se setkali.
(9) S platností od 10. března 2020 vydávám tato doporučení:
a) Nepohybovat se v místech s vyšší koncentrací osob, necestovat ve špičkách
hromadnou dopravou.
b) Zvláštní pozornost věnovat ochraně rizikových skupin; součásti ČVUT přijmou vhodná
opatření k ohraně zaměstnanců ČVUT starších 55 let, těhotných a nemocných
a zaměstnanců, kteří nemohou omezit kontakt s rodinným příslušníkem, u kterého je
zvýšen rizikový faktor (trpí závažným onemocněním, jeho organismus je oslaben po
závažné nemoci apod.).
(10) Všechny součásti ČVUT zajistí, aby provoz ČVUT byl v maximální možné míře zajištěn
bezkontaktně, s využitím elektronických prostředků komunikace na dálku. Zaměstnancům,
u kterých je to vzhledem k povaze práce možné, bude nařízena práce z domova (home office)
tak, aby zaměstnanci nemuseli být fyzicky na pracovišti; nařízení práce z domova je na Rektorátu
ČVUT v kompetenci vedoucího odboru. Pokud je fyzická přítomnost zaměstnanců na pracovišti
nezbytná, bude práce zorganizována za využití těchto pravidel:
a) Zaměstnanci se budou v kanceláři v průběhu týdne střídat tak, aby byl daný den
v kanceláři nejlépe vždy pouze 1 zaměstnanec.
b) Zaměstnanci se budou co nejméně setkávat.
c) Zaměstnanci budou co nejméně cestovat do zaměstnání hromadnou dopravou.
d) Nezbytnost přítomnosti zaměstnanců na pracovišti se bude posuzovat podle těchto
kritérií:
i.

zajištění bezpečnosti ČVUT (bezpečnost osob - ostraha, bezpečnost majetku,
bezpečnost informací - provoz IT systémů apod.),

ii.

zajištění výkonu jednotlivých agend a zajištění chodu podatelny,
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iii.

zajištění provozu technologických zařízení,

iv.

eliminace škody na zdraví osob, majetku ČVUT či třetích osob.

(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.
III.
Závěrečné ustanovení
(1) Zrušuje se Příkaz rektora č. 5/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem.
(2) Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 6. března 2020.
***
Změny provedené Dodatkem č. 1 ze dne 9. března 2020 nabývají účinnosti dnem 10. března 2020.
Změny provedené Dodatkem č. 2 ze dne 20. března 2020 nabývají účinnosti dnem 20. března 2020.
Změny provedené Dodatkem č. 3 ze dne 2. dubna 2020 nabývají účinnosti dnem 3. dubna 2020.
Změny provedené Dodatkem č. 4 ze dne 8. dubna 2020 nabývají účinnosti dnem 8. dubna 2020.
Změny provedené Dodatkem č. 5 ze dne 20. dubna 2020 nabývají 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

6

