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17. ÚPLNÉ ZNĚNÍ 

 

PŘÍKAZU REKTORA 

     č. 21/2020       

ke snížení rizika nákazy koronavirem 

(znění účinné od 31. ledna 2022)       
              

I.    

Úvodní ustanovení   

   

(1) Tento příkaz je vydáván v návaznosti na opatření Vlády České republiky, dotčených ministerstev a jiných 

orgánů (dále jen „Mimořádná opatření“) v souvislosti se snížením rizika nákazy koronavirem (infekční 

virové onemocnění) a na základě aktuálních informací o vývoji situace ohledně koronaviru; ustanovení 

tohoto příkazu se neuplatní v případech, kdy jsou právními předpisy či jinými závaznými opatřeními 

vyšší právní síly stanoveny podmínky, pravidla a postupy přísnější.   

(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.   

(3) Součásti mohou k provedení tohoto příkazu stanovit podmínky přísnější.   

 

   

II.   

Opatření ke snížení rizika nákazy   

   

(1) Snahou ČVUT je udržet v bakalářském, magisterském a doktorském studiu co nejkvalitnější výuku.   

(2) Všichni zaměstnanci ČVUT a studenti jsou povinni se denně seznámit s aktuálními informacemi k situaci 

ohledně postupu ČVUT v záležitosti koronaviru, uvedenými na webových stránkách ČVUT 

(www.cvut.cz) a řídit se pokyny tam uvedenými; pracovníkům, kteří nemají přístup k webovému 

rozhraní, jsou povinni tyto informace zprostředkovat jejich nejbližší nadřízení. 

(3) Osobní přítomnost studentů na výuce (dále jen „prezenční výuka“) je umožněna pouze za podmínek 

stanovených Mimořádnými opatřeními a za podmínek daných tímto příkazem; pokud tyto podmínky 

http://www.cvut.cz/
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nebudou splněny, bude výuka zajištěna distančním způsobem (dále jen „bezkontaktní výuka“) 

za podmínek stanovených právními předpisy1, případně na základě povolení MŠMT. 

(4) Pro zahraniční studenty studující v programech s jazykem výuky jiným než čeština, kteří s ohledem 

na překážky v činnosti zastupitelských úřadů nemají víza a nemohou nastoupit na prezenční výuku, 

bude vhodným způsobem zajištěna distanční podpora prezenční výuky spočívající např. v poskytování 

možnosti (distančně) seznámit se s obsahem přednášek a cvičení či možnosti účastnit se jich s využitím 

elektronických prostředků komunikace na dálku apod. 

(5) S ohledem na rychle se šířící variantu koronaviru „omikron“ v České republice se z preventivních 

důvodů nařizuje s účinností od 11. ledna 2022 všem zaměstnancům ČVUT podstoupit rychlý antigenní 

test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 (dále jen „RAT“) s frekvencí dvakrát týdně tak, 

že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování, pokud 

se na ně nevztahuje některá z níže uvedených výjimek nebo nejde-li o zaměstnance, který se vzhledem 

k povaze práce na svém pracovišti nesetkává se třetími osobami, za které se nepovažují osoby žijící s ním 

ve stejné domácnosti, nebo který nevykonává práci na pracovišti. Není-li zaměstnanec v den termínu 

testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho 

příchodu na pracoviště. Test může být proveden na pracovišti prostřednictvím RAT určeného 

pro sebetestování (použití laickou osobou) nebo prostřednictvím RAT prováděného poskytovatelem 

zdravotních služeb. 

Osoby, které jsou orgánem nebo členem orgánu ČVUT jsou povinny podstoupit pravidelné testování 

dle platného Mimořádného opatření.2  

Za zaměstnance se považuje i osoba, která se zdržuje na pracovišti ČVUT za účelem účasti na jeho 

činnosti a která nepodléhá povinnosti testování u jiného zaměstnavatele nebo podle jiného ustanovení 

platného Mimořádného opatření3 (např. osoba připravující se na výkon povolání nebo vykonávající 

praxi). 

(6) Povinnost testování dle odstavce 5 se nevztahuje na osoby, které: 

a) podstoupily v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 

s negativním výsledkem, nebo 

b) podstoupily v posledních 24 hodinách RAT, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním 

výsledkem, nebo 

c) podstupuje preventivní testování dle Mimořádného opatření4 u jiného zaměstnavatele, jehož je 

zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu, nebo 

d) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od 

pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, 

neuplynulo více než 30 dnů. 

                                                            
1 § 95c zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (resp. mimořádné opatření MZ ČR, potažmo vydání příslušného rozhodnutí Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, kterým bude distanční výuka umožněna). 
2  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj.: MZDR 461/2022-1/MIN/KAN ze dne 5. ledna 2022, MZDR 461/2022-2/MIN/KAN, MZDR 

461/2022-3/MIN/KAN. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
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Zaměstnanec či člen orgánu ČVUT je povinen prokázat skutečnost dle písmene a) až d) nahráním 

příslušného dokladu5 v elektronické podobě do aplikace uvedené v odstavci 7 nebo jeho předložením 

svému nadřízenému. 

(7) Testování podle odstavce 5 se provádí samotesty nebo zdravotnickým pracovníkem. Testovací místo 

bude všem zaměstnancům ČVUT a členům orgánů ČVUT k dispozici v pondělí a čtvrtek v době 8:00 – 

13:00 v místnosti č. 102 v přízemí budovy A (za recepcí) na adrese Jugoslávských partyzánů 1580/3, 

Praha 6 a v úterý v době 8:00 – 13:00 na adrese nám. Sítná 3105, Kladno. Výsledek testu je zaměstnanec 

povinen zaznamenat do aplikace k tomu určené a dostupné na webových stránkách ČVUT.6 Za osoby, 

kteří nemají přístup do aplikace, uvede potřebné údaje do aplikace osoba k tomu určená danou 

součástí. Distribuci samotestů zajistí zaměstnancům každá součást ČVUT. 

(8) V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test podle odstavce 5, bude tato skutečnost 
bez zbytečného odkladu ohlášena místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Zaměstnanci, 
který odmítne podstoupit test podle odstavce 5, se nařizuje nosit ochranný prostředek dýchacích cest, 
kterým je respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující 
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 
94 % dle příslušných norem, po celou dobu přítomnosti na pracovišti, dodržovat rozestup alespoň 1,5 m 
od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné, minimalizovat kontakt s dalšími 
osobami a stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost 
nosit ochranný prostředek dýchacích cest.  

(9) Zaměstnanci s pozitivním výsledkem RAT provedeného dle odstavce 5 nebo dle odstavce 10 se nařizuje 

bezodkladně uvědomit svého nadřízeného o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření 

na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2, pracoviště opustit a poskytnout součinnost místně 

příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který mu nařídí karanténu v délce trvání pěti dnů 

ode dne provedení testu. Do doby nařízení karantény zaměstnanec nosí respirátor třídy FFP2 a zamezí 

kontaktu s jinými osobami, pokud to je možné, nejdéle však pět dnů ode dne provedení testu. Po tuto 

dobu či do konce nařízené karantény jim bude s ohledem na charakter jejich práce umožněn výkon 

práce z domova, pokud to jejich zdravotní stav dovoluje. Pro osoby, které jsou orgánem nebo členem 

orgánu ČVUT, platí povinnosti uvedené v tomto odstavci obdobně. 

(10) Osoby uvedené v odstavci 9 jsou povinny podstoupit RAT v první den, kdy po ukončení karantény budou 

přítomny na pracovišti nebo v místě výkonu své činnosti.  

(11) Osoby, u kterých se prokázala nákaza koronavirem, nebo osoby, které jsou v nařízené karanténě a dále 

osoby, jejichž výsledek testu na koronavirus je pozitivní, jsou povinny tuto skutečnost neprodleně 

nahlásit též na email koronavirus@cvut.cz a zároveň příslušné zodpovědné osobě na fakultě/ústavu 

(https://www.cvut.cz/informace‐cvut‐ke‐koronaviru) a bezodkladně opustit prostory ČVUT. 

Zaměstnanci jsou povinni: 

a) oznámit tuto skutečnost svému nadřízenému,   

b) uvést, se kterými dalšími osobami na ČVUT se setkali 

c) uvést tyto údaje: datum testování, jméno a příjmení, datum narození, číslo pojištěnce, název 

zdravotní pojišťovny. 

                                                            
5 Tj. záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (digitální certifikát EU COVID) nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních 

služeb, nebo písemným potvrzením zaměstnavatele nebo právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem  orgánu,  o  tom, že  u  nich podstupuje  
preventivní  testování  podle  Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj.: MZDR 461/2022-1/MIN/KAN ze dne 5. ledna 2022. 

6 https://www.cvut.cz/informace-cvut-ke-koronaviru 

mailto:koronavirus@cvut.cz
https://www.cvut.cz/informace‐cvut‐ke‐koronaviru
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Tato povinnost platí obdobně pro členy orgánů ČVUT. 

Studenti jsou povinni uvést tyto podpůrné informace:   

a) jméno a příjmení 

b) se kterými dalšími osobami z ČVUT se setkali   

c) na jakých fakultách ČVUT studují   

d) v případě ubytování na koleji, uvedou kolej, blok, místnost    

e) případný požadavek na zajištění karanténního ubytování (týká se i studentů, kteří nejsou aktuálně 

na kolejích ubytováni).   

  

(12) Zodpovědná osoba součásti rozešle emailovou informaci vedoucím studijních oddělení všech dotčených 

součástí, v případě ubytování na koleji, vedoucímu patřičné koleje. Na email: koronavirus@cvut.cz je 

třeba zaslat pouze zprávu o pozitivním testu a informaci o osobách, které odmítli podstoupit test.   

   

(13) Všechny součásti ČVUT jsou povinny neprodleně zajistit informování svých studentů o obsahu tohoto 

příkazu.    

   

(14) Pro informování studentů o nečekaných změnách v organizaci jednotlivých předmětů bude využita 

emailová korespondence s využitím emailových adres uvedených v aplikaci „usermap.cvut.cz“.   

   

(15) Studenti, uchazeči o studium a zaměstnanci jsou povinni mít v prostorách ČVUT účinně nasazen 

ochranný prostředek dýchacích cest dle právě účinných Mimořádných opatření a při vstupu do budov 

ČVUT provést dezinfekci rukou, přičemž poskytnutí dezinfekčního prostředku zajistí součást ČVUT, která 

budovu užívá.  

(16) Studenti jsou povinni mít účinně nasazen respirátor7 v průběhu výuky a zkoušky v prezenční formě 

vyjma vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik 

apod.) a vyjma ústního projevu studenta v průběhu zkoušky; to neplatí pro studenty kterým 

to nedovolují zdravotní důvody. 

(17) Platí tato doporučení:   

   

a) Využívat účinnou ochranu úst a nosu (respirátor). 

b) Nepohybovat se v místech s vyšší koncentrací osob.   

c) Zvláštní pozornost věnovat ochraně rizikových skupin; součásti ČVUT přijmou vhodná opatření 

k ochraně 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.).   

d) V maximální možné míře dodržovat rozestupy.   

e) Dbát zvýšené hygieny rukou.   

                                                            
7 Podle Čl. I. odst. 1 Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN ze dne 27. října 2021 se respirátorem 

rozumí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující 
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření 
kapének. 



PR 2020/21 – ke snížení rizika nákazy koronavirem            

       

   

5   

   

f) Dbát zvýšené ostražitosti a odpovědnosti v případě nakažení jinou nemocí, zejména v případě 

kapénkových infekcí.   

III. 

Závěrečná ustanovení    

  

(1) V případě, kdy si to vyžádají specifické provozní podmínky, či to bude vhodné z hlediska zajištění výuky 

a souvisejících činností, mohou si jednotlivé součásti upravit podmínky a omezení stanovené tímto 

příkazem mírněji, než je uvedeno v tomto příkazu, nikoliv však v rozporu s přísnějšími podmínkami 

stanovenými právními předpisy či jinými závaznými opatřeními vyšší právní síly. 

(2) 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. 

(3) Zrušuje se Příkaz rektora č. 18/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem. 

(4) Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 23. listopadu 2020.  

 

 

 

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

 

*** 

 

Změny provedené Dodatkem č. 1 nabývají účinnosti dnem 15. ledna 2021.  

Změny provedené Dodatkem č. 2 nabývají účinnosti dnem 3. března 2021.  

Změny provedené Dodatkem č. 3 nabývají účinnosti dnem 9. března 2021 (část od 17. března 2021).  

Změny provedené Dodatkem č. 4 nabývají účinnosti dnem 9. března 2021 (část od 17. března 2021).  

Změny provedené Dodatkem č. 5 nabývají účinnosti dnem 27. dubna 2021. 

Změny provedené Dodatkem č. 6 nabývají účinnosti dnem 12. května 2021.  

Změny provedené Dodatkem č. 7 nabývají účinnosti dnem 19. května 2021. 

Změny provedené Dodatkem č. 8 nabývají účinnosti dnem 25. května 2021. 

Změny provedené Dodatkem č. 9 nabývají účinností dnem 7. června 2021. 

Změny provedené Dodatkem č. 10 nabývají účinnosti dnem 11. června 2021. 

Změny provedené Dodatkem č. 11 nabývají účinnosti dnem 1. července 2021. 

Změny provedené Dodatkem č. 12 nabývají účinnosti dnem 9. září 2021. 

Změny provedené Dodatkem č. 13 nabývají účinnosti dnem 8. listopadu 2021. 

Změny provedené Dodatkem č. 14 nabývají účinnosti dnem 22. listopadu 2021. 

Změny provedené Dodatkem č. 15 nabývají účinnosti dnem 25. listopadu 2021. 

Změny provedené Dodatkem č. 16 nabývají účinnosti dnem 11. ledna 2022. 

Změny provedené Dodatkem č. 17 nabývají účinnosti dnem 31. ledna 2022. 

 


