
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, a také v návaznosti na mé sdělení ze včerejšího dne, doplňuji dosavadní informace o následující 

sdělení:  

 

Výuka  

Dosud nedochází ke změnám v harmonogramu akademického roku 2019/2020. V případě 

déletrvajících opatření bude harmonogram upraven s tím, že dojde k prodloužení výuky a zkouškového 

období do června, resp. července 2020. O řešení otázky standardní doby studia (např. ve vztahu 

k poplatkové povinnosti) Univerzita Karlova jedná a připravuje úpravu vnitřních předpisů. 

Ruší se Rektorský sportovní den vyhlášený na 6. května 2020, aby se posílila časová dotace pro výuku. 

 

Zahraniční cesty 

S okamžitou platností zakazuji do odvolání jakékoliv zahraniční cesty pro zaměstnance a studenty UK.  

 

Erasmus 

Naši studenti vracející se z rizikových oblastí nebo jimi při návratu projíždějící byli vyzváni k dodržení 

čtrnáctidenní domácí karantény, kdy by se neměli pohybovat v budovách UK a stýkat se s jejími 

vyučujícími, zaměstnanci a studenty. Fakulty UK mohou toto opatření upravit, jde-li o studenty 

lékařských oborů, kteří se chtějí zapojit do dobrovolné pomoci, pokud země, ze které se vrací, nepatří 

mezi ty s povinnou karanténou vyplývající z vládního usnesení.  

Děkani fakult UK zabezpečí pro předčasně se vracející naše studenty ze zahraničních studijních pobytů 

a stáží možnost dostudovat letní semestr 2019/2020 na UK, tak aby studenti bez problémů mohli 

postoupit do dalšího ročníku studia na UK (je možné využít např. blokovou výuku nebo uznat e-

learningové kurzy z partnerských zahraničních vysokých škol, do nichž jsou studenti aktuálně zapsáni).      

Evropská kancelář Odboru zahraničních vztahů RUK kontaktovala všechny zahraniční studenty na 

výjezdu Erasmus a podrobně je informovala o situaci a z ní vyplývajících možností řešení. Studentům 

(zatím) není uložena povinnost k návratu.  



Zahraniční studenti, kteří se z výjezdů Erasmus budou chtít předčasně vrátit, mohou uplatnit institut 

„vyšší moci“ a bude jim ponecháno celé stipendium ode dne výjezdu až po den předčasného návratu. 

V jednání s Domem zahraniční spolupráce (národní agentura programu Erasmus pro ČR) je zároveň 

možnost, aby studentům byly ponechány také již vynaložené nevratné náklady (především, co se týká 

platby za ubytování). 

Pro zahraniční studenty, kteří již na UK v rámci programu Erasmus studují nebo na ni aktuálně míří, 

platí opatření v odstavci „Výuka“ obsažené v dopise děkanům ze dne 10. 3. 2020.  

 

Jiné formy mobility 

Pokud naši studenti byli v rámci jakékoliv formy interní soutěže (Fond mobility, POINT, Meziuniverzitní 

smlouvy, jiné) vybráni pro pobyt v zahraničí v libovolné délce a dosud danou mobilitu nezrealizovali, 

bude jednáno o realizaci této cesty až po ukončení mimořádných opatření.  

Pakliže tito studenti již fyzicky v zahraničí jsou, doporučujeme jim navázat a udržovat kontakt se 

zastupitelským úřadem ČR a opět zvážit svou situaci. Rozhodnutí o návratu do České republiky 

ponecháváme na racionálním zvážení všech případných rizik spojených jednak s cestou, jednak 

s následnými karanténními opatřeními po návratu, a to též z hlediska rizik pro rodinné příslušníky, 

blízké osoby atd.  

Studenti, kteří obdrželi podporu ze strany univerzity prostřednictvím některé z interních soutěží a nyní 

nemají možnost danou aktivitu realizovat, mohou počítat s tím, že jejich přednostní pozice bude 

posunuta a zachována pro další semestr/rok. Podobně studenti, kteří již část prostředků na danou 

aktivitu využili a nyní ji nemohou realizovat, nebudou ze strany univerzity nuceni k refundaci daných 

prostředků.  

Zaměstnancům a studentům, kteří se nacházejí na území USA, případně i dalších států, které zastavili 

jakékoliv cestovní spojení s Evropou, je Univerzita Karlova v případě jejich žádosti připravena pomoci. 

   

Zahraniční full-degree studenti 

V případě zahraničních full-degree studentů je situace odlišná, jelikož se u některých z nich dá očekávat 

intence vrátit se do domovské země. Univerzita Karlova poskytne veškerou pomoc a součinnost při 

takovém návratu studentů. Zároveň ale musí studenti v souvislosti s rozhodnutím odcestovat zvážit, 

zda a v jakém termínu se budou moci vrátit zpět do ČR, a to zejména za situace, kdy výuka bude opět 

obnovena.  

 

Menzy 

Nadále zůstávají v provozu níže uvedená stravovací zařízení: 

- Menza Albertov  

- Menza Kajetánka 

- Menza Sport 

- Menza Na Kotli (Hradec Králové)  

- Menza Šafránkův pavilon (Plzeň) 



- Výdejna HTF 

- Výdejna kavárna „U Rotlevů“ 

- Výdejna Jinonice včetně bufetu – zkrácená provozní doba 8:00 – 14:00 

- Výdejna Hvězda 

- Bufet UHK (Hradec Králové) 

- Výdejna Lidická (Plzeň) 

- Bufet a výdejna LF (Plzeň) 

- Provoz Cateringu na menze Právnická 

- Bufet RUK – zkrácená provozní doba 8:00 – 14:00 

- Snídárna na koleji Komenského 

- Kavárna „U Rotlevů“ – standardní provozní doba 8:00 – 20:00 

 

S platností od 16.3.2020 včetně, bude až do odvolání uzavřen provoz těchto stravovacích zařízení: 

- Menza Právnická 

- Menza Arnošta z Pardubic 

- Menza Budeč 

- Bufet Právnická 

- Studentský klub Celetná - SKC 

 

Výdej průkazů UK 

Již dne 12. 3. 2020 došlo k uzavření výdejních center průkazů na Právnické fakultě UK a na 

Matematicko-fyzikální fakultě UK.  

Výdejní centra v Celetné a v Hradci Králové jsou otevřena v upravené provozní době, a to od 10.00 do 

14.00 hod. Výdejní centrum v Plzni funguje bez omezení. 

 

Chill out zóna UK Point 

Chill out zóna v prostorách UK Pointu v Celetné 13, Praha 1, bude s platností od 16. 3. 2020 včetně do 

odvolání uzavřena. Služby poskytované UK Pointem uchazečům, studentům, zaměstnancům a 

absolventům tímto opatřením nejsou dotčeny. 

Informační servis: 

emergency@cuni.cz 

info@cuni.cz 

tel.: +420 224 491 850 

 

Poradny Centra Carolina 

Poradenské služby Centra Carolina fungují bez omezení. 

mailto:emergency@cuni.cz
mailto:info@cuni.cz


Sportovní centrum Hostivař 

S platností od 13. 3. 2020 včetně bude až do odvolání uzavřen provoz Sportovního centra Hostivař. Na 

základě výše uvedeného rozhodnutí se ruší všechny akce ve Sportovním centru Hostivař. Kompenzace 

za zrušené akce bude projednána s jednotlivými subjekty během příštího týdne. 

 

Výcviková střediska 

S platností od 16. 3. 2020 včetně bude až do odvolání uzavřen provoz níže uvedených výcvikových 

středisek: 

• VS Patejdlova bouda 

• VS Pec pod Sněžkou (chata VAK) 

• VS Albeř 

• VS Horní Poříčí 

• VS Dobronice 

Na základě výše uvedeného rozhodnutí se ruší všechny akce na uvedených střediscích tj. výukové akce, 

hromadné akce, rekreace atd. Objednaný a řádně zaplacený pobyt včetně stravy bude stornován a 

finanční prostředky budou vráceny v plné výši objednatelům. 

 

Dovolte mi, abych Vám touto cestou upřímně poděkoval za dosavadní spolupráci a za Váš klidný a 

racionální přístup.  

S pozdravem, 

 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 

 

V Praze dne 13. 3. 2020, 13.00 hod. 

 

 


