
Spectabiles, 

Vážená paní děkanko, vážený pane děkane, 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

 

V reakci na poslední Usnesení vlády České republiky vyhlášená ze dne 12. 10. 2020 (zejm. usnesení 

vlády č. 1022, 1023 a 1027) sděluji na základě výsledků jednání krizového štábu UK následující:  

 

Základní informace – Studium  

I nadále se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole. Zakazuje se 

rovněž osobní přítomnost účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.  

Zákaz osobní přítomnosti se s účinností od 14. 10. 2020 nově nevztahuje na konání zkoušek v počtu 

do 10 osob, dále na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné 

lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů bez ohledu na ročník 

studia, nově pak i studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, 

základních a středních školách. 

 

Individuální konzultace 

Individuální konzultace je možné konat pouze distanční formou. 

 

Provoz studijních oddělení  

Fakultám, které tak dosud neučinily, se doporučuje zrušit „fyzické“ úřední hodiny na studijních 

odděleních a veškeré záležitosti vyřizovat elektronicky s tím, že pouze v neodkladných záležitostech je 

možné si dohodnout se studentem individuální schůzku. Pro podání studentů i doručování studentům 

platí stávající pravidla stanovená ve vnitřních předpisech a správním řádu beze změn. 

 

Pracovní povinnost (pozn. text pouze do zprávy na fakulty, znění na web a studentům připravujeme) 

Rektorát UK v současné chvílí připravuje příslušné seznamy studentů. 

V souladu s Usnesením vlády č. 1023 a č. 1027 se pracovní povinnost nyní týká studentů: 

• vysokých škol v prezenční formě studia v oborech vzdělání podle § 110 odst. 4 písm. a) a b) 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou 

právních oborů, 

• čtvrtého a pátého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství na 

lékařských fakultách veřejných vysokých škol,  

• pátého ročníku prezenční formy studijního programu zubní lékařství na veřejné vysoké škole,  



• pátého ročníku prezenční formy studijního programu farmacie na veřejné vysoké škole,  

• posledních ročníků prezenční formy bakalářských a pětiletých magisterských studijních 

programů připravujícím se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., 

o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 

povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších 

předpisů, a bakalářského nebo pětiletého magisterského programu jednooborové 

psychologie,  

• všech ročníků prezenční formy zdravotnických magisterských studijních programů navazujících 

na zdravotnický bakalářský program a magisterského programu jednooborové psychologie 

navazujícího na bakalářský program. 

 

Akademické obřady - Promoce a imatrikulace 

Všechny akademické obřady (promoce, imatrikulace) jsou zrušeny do 15. 11. 2020. 
 

Koleje 

Studenti ubytovaní na kolejích UK byli požádáni, aby ve smyslu usneseni vlády ČR č. 1022 ze dne 12. 

10. 2020 odpovědně zvážili své další setrvání na kolejích UK. Pokud existují závažné důvody, pro které 

nelze ubytování opustit (riziko šíření nákazy mezi rizikové skupiny osob při návratu do jiného místa 

bydliště), bude ubytování na kolejích studentům ve shodně se sdělením ministra školství ČR ze dne 13. 

10. 2020 nadále umožněno.  

Každý ze studentů se může rozhodnout, zda ubytování na kolejích UK opustí, či nikoliv. Pokud se 

student z důvodu prevence rizika šíření nákazy rozhodne zůstat na kolejích, doručí nejpozději do 14. 

10.2020 do 18.00 hod. na Koleje a menzy UK (elektronickou formou na adresu 

koleje.bounce@kam.cuni.cz) čestné prohlášení obsahující specifikaci důvodů, pro které student 

vyhodnotil odjezd do svého místa bydliště jako rizikový.  

V případě, že se student rozhodne své ubytování ukončit a toto rozhodnutí oznámí na Koleje a menzy 

UK do 14. 10. 2020 do 18.00 hod. (elektronickou formou na adresu koleje.bounce@kam.cuni.cz), bude 

mu bez jakýchkoliv sankcí zrušena ubytovací smlouva ke dni 15. 10. 2020 s tím, že opuštění koleje 

(vystěhování) bude možné do 16. 10. 2020 včetně. 

Univerzita nabízí studentům, kteří mohou odcestovat zpět do svého bydliště, ale chtějí z jiných důvodů 

zůstat v Praze (pracovní důvody atd.), možnost ubytování na hotelu Krystal v hotelovém režimu za 

zvýšených hygienických a epidemiologických opatření za zvýhodněnou cenu 5000,-Kč za lůžko a měsíc. 

Ubytování je možné od 15. 10. 2020. Žádosti o toto ubytování budou studenti směřovat na 

recepce@krystal.cuni.cz. Univerzita Karlova současně hledá možnosti dalšího navýšení ubytovacích 

kapacit hotelového typu ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy.  

Výše uvedená pravidla se nevztahují na studenty, kteří mají dle usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. 10. 

2020 udělenu výjimku ze zákazu ubytování na kolejích, tedy na studenty kteří nemají na území České 

republiky jiné bydliště, na studenty, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost dle zákona č. 240/200 

Sb., o krizovém řízení, a dále na studenty studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, 

farmacie a další zdravotních studijních programů, jakož i na studenty vykonávající pedagogickou 

praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách. 
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Menzy 

Nadále zůstávají v provozu menzy Albertov a Kajetánka (Praha), dále menza Na Kotli (Hradec Králové) 

s výdejnou na Lékařské fakultě v Hradci Králové, a též menza Šafránkův pavilon (Plzeň) s výdejnou na 

Lékařské fakultě v Plzni. 

Uzavírají se z důvodu karanténních opatření menzy Sport a Arnošta z Pardubic. 

Z důvodu nízkého výdeje jídel se uzavírají menzy Právnická, Budeč, výdejna HTF a výdejna Hvězda.  

Kavárna u Rotlevů bude otevřena jen pro výdej obědů. 

Bufet na RUK a bufet Trója zůstávají v provozu.  

Situace bude nadále vyhodnocována z hlediska počtu vydaných jídel a bude průběžně upravována dle 

vzniklé potřeby.  

  

Knihovny 

Fakultní knihovny jsou přístupné pro studenty a akademické pracovníky v omezeném režimu. Omezení 
je dáno rozhodnutím děkana o přístupu do budovy, personální situací v knihovně a nutnými 
přestávkami na desinfekci prostor a větrání.  
 
Doporučujeme, aby se před návštěvou knihovny student přesvědčil o otevírací době, na webové 
stránce konkrétní knihovny. Studovny jsou uzavřeny. Výpůjčky budou postupně prodlužovány podle 
toho, jak budou uzavírány. Prodloužení vždy na dobu uzavření knihovny, plus rezerva na 14 dní. Délku 

výpůjčky může student ověřit ve svém kontě http://ckis.cuni.cz/  
 
Knihy lze vracet osobně při otevření knihovny, do biiblioboxů, případně i poštou. Knihovny zavádějí 

možnost předběžné rezervace knih, v http://ckis.cuni.cz, ty jsou jim připraveny k vyzvednutí, čímž se 
zkrátí pobyt studenta v budově.  
Kontakty na všechny fakultní knihovny naleznete 

zde https://knihovna.cuni.cz/knihovna_uk/knihovny-fakult-a-soucasti/. Informace o možnosti 
úhrady zpozdného v jednotlivých knihovnách naleznete 

zde https://knihovna.cuni.cz/knihovna_uk/uhrada-poplatku-v-knihovnach-uk/ 
 
Pro přihlášení do knihovny je nutné mít kartu studenta UK, seznam kartových center naleznete 

zde https://cuni.cz/UK-3249.html 
 
Informace k užívání elektronických informačních zdrojů, databází časopisů naleznete 

zde https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/informacni-zdroje/ 
 
Kontakt na Ústřední knihovnu Univerzity Karlovy (servisní celouniverzitní pracoviště) tel. 773 773 131. 
 

 

Výcviková střediska 

Výcviková střediska jsou uzavřena.  
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Sportovní centrum Hostivař 

Sportovní centrum Hostivař je uzavřeno.  

 

Výdejní centra průkazů UK 

Uzavřeno je výdejní centrum průkazů na Právnické fakultě. Ostatní výdejní centra jsou v provozu 

v upravené otvírací době – sledujte informace na webu. 

 

Poradenské služby UK Pointu 

Psychologické, sociální, právní a kariérní poradenství poskytované UK Pointem / Centrem Carolina 

fungují bez omezení.  

 

Podatelna RUK 

S účinností od 14. 10. 2020 se mění otvírací doba podatelny RUK na tyto časy: 

pondělí až čtvrtek 9.00 až 13.00 hod. 

 

Krizový štáb 

Další zasedání krizového štábu UK se uskuteční dne pondělí 19. 10. 2020 od 11.00 hod., pokud nebude 

s ohledem na vývoj situace zasedání krizového štábu svoláno dříve. 

 

S přátelským pozdravem, 

  

 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 

 

V Praze dne 13. 10. 2020, 16.00 hod. 
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