Spectabiles,
Vážená paní děkanko, vážený pane děkane,
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve vazbě na usnesení vlády České republiky č. 69/2020 Sb., ze dne 12. 3. 2020, kterým byl v souladu
s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen pro území České
republiky z důvodu ohrožení zdraví nouzový stav na dobu od 14.00 hod. dne 12. března 2020 na dobu
30 dnů, Vám zasílám následující doplňujícím informace.

Výuka
Dle podmínek vyhlášeného nouzového stavu nejsou dosud přijatá opatření Univerzity Karlovy ve
vztahu k pedagogické, vědecké a výzkumné činnosti Univerzity Karlovy dotčena. I nadále trvá, že
pedagogická, vědecká a výzkumná činnost Univerzity Karlovy zůstává zachována a nepřerušuje se.
Změněna je pouze ve formě výuky a dalších aktivit.
Z důvodu opakovaných dotazů zdůrazňuji, že i nadále není dotčena možnost konání Individuálních
forem výuky, jako jsou konzultace, individuální laboratorní práce apod. Stejně tak zůstává zachováno
i vykonávání individuálních a státních zkoušek. V intencích vyhlášených podmínek nouzového stavu
je třeba pouze dbát na zákaz současného shromáždění více jak třiceti osob.
Děkani fakult UK mohou přistoupit k úpravě výjimek a úlev studentům a zaměstnancům, kteří se
dobrovolně rozhodnou pomáhat v souvislosti se současnou krizovou situací. V současné době
probíhají jednání s MZ ČR tykající se možnosti zapojení studentů lékařství v 5. a 6. ročníku studia při
zajištění lékařských služeb.

Zahraniční studenti a zaměstnanci
K řešení problematiky studentů a zaměstnanců UK, kteří se nacházejí ze studijních nebo pracovních
důvodů mimo území České republiky, a to včetně studentů a zaměstnanců nacházejících se v USA, bude
během zítřka vydáno podrobnější sdělení.

Koleje a menzy
Provoz kolejí zůstává zachován.
Provoz menz a dalších stravovacích zařízení bude z důvodu nízkých výdejů od příštího týdne postupně
omezen. K rozsahu tohoto omezení bude během zítřka vydáno podrobnější sdělení.

V případě nejasností výkladu přijatých opatření kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy
krizovytym@cuni.cz krizový tým UK.
Případné další kroky budeme činit dle vývoje aktuální situace a budeme Vás o nich neprodleně
informovat.
Dovolte mi, abych Vám touto cestou upřímně poděkoval za dosavadní spolupráci a za Váš klidný a
racionální přístup. Věřím, že společnými silami vše zvládneme.

S pozdravem,

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

V Praze dne 12. 3. 2020, 17.00 hod.

