Spectabiles,
vážená paní děkanko, vážený pane děkane,
vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
vážené kolegyně, vážení kolegové,
v reakci na aktuální vývoj a vyhlášená mimořádná popatření sděluji následující:

Opatření
Aktuálně platné mimořádné opatření bylo vyhlášeno 5.1.2022 pod č.j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN.
Toto opatření zároveň v čl. IX. Stanoví, že, cit.:“ Je-li Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem
obrany nebo Ministerstvem vnitra vydáno mimořádné opatření, kterým se určeným
zaměstnavatelům a jejich zaměstnancům, resp. osobám samostatně výdělečně činným, nařizuje
obdobná povinnost jako tímto mimořádným opatřením, avšak s jinými pravidly, pak se na tyto
zaměstnavatele a zaměstnance v rozsahu těchto povinností toto mimořádné opatření nevztahuje.“
Zvláštní úpravu ve smyslu předvídaných zvláštních opatření Ministerstva zdravotnictví je možno nalézt
zde: https://koronavirus.mzcr.cz/testovani-personalu-v-zarizenich-poskytovatelu-socialnich-sluzebzamestnanci-luzkovych-socialnich-zarizeni-s-ucinnosti-od-15-11-2021/

Studium
Níže naleznete rekapitulaci aktuálně platných mimořádných opatření ve studijní oblasti sdílených se
zástupci fakult k 5. 1. 2022.
1) Maloobchod – účinnost od 3. 1. 2022 (červeně vyznačeny změny oproti předchozímu režimu)
Bod I/13:
podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání koncertů a jiných
hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté,
sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a
zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání
podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, nejde-li o akademický obřad, a to tak, že
a) nařizuje organizátorovi akce neumožnit přítomnost více než 1 000 diváků, návštěvníků, posluchačů
nebo zkoušených (dále jen „diváci“),
b) zakazuje účast na akci osobám, které se mají účastnit akce jako diváci, pokud vykazují klinické
příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20
diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/15; splnění
podmínek podle bodu 15 se nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci
nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak,
aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní osoby
účastnící se těchto akcí,
c) nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/15, při vstupu na
akci splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví
„čTečka“ a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/15 prokázat; v případě, že osoba

splnění podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na
tuto akci,
d) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí
být nejméně 2 m a všichni diváci musejí být usazeni; to neplatí v případě praktického vzdělávání a
zkoušek,

To znamená, že:
•

studenti účastnící se vzdělávání nadále bezinfekčnost neprokazují, pokud se jedná o
vzdělávání v rámci fakult,

•

studenti, absolventi a další osoby účastnící se imatrikulací a promocí mohou prokazovat
bezinfekčnost způsoby níže. Při vstupu na promoci apod. je splnění podmínky bezinfekčnosti
nutné kontrolovat prostřednictvím aplikace čTečka.

Bezinfekčnost se podle bodu I/15 prokazuje těmito způsoby:
a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s
negativním výsledkem, jde-li o
i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo
ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci;
skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro
kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN)
obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů
očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím
výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti
onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému
infekčních nemocí (ISIN); nebo
iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud
a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle
souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro
účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka
očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této
skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba
stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření
neuplynula doba 14 dnů; nebo
b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném
očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o
digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího
schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané
alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu
uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné
potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny,

identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem
přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena
registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i),
pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro
nouzové použití; nebo
c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a
od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Testování na kolejích – účinnost od 3. 1. 2022
Platí stejný režim jako doposud – bod XV, způsoby prokazování bezinfekčnosti v bodu XV odst. 2.

Ochrana dýchacích cest – účinnost od 15. 11. 2021
Nošení respirátorů je povinné ve vnitřních prostorech vysoké školy.
Povinnost se nevztahuje na:
a) děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku; to se nevztahuje na děti v přípravné třídě
základní školy a děti v přípravném stupni základní školy speciální,
b) děti, žáky a studenty v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení
ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
c) pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž
charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové
nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru,
d) děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáky
a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, od 15. 11. 2021 a pokud je
na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 dětí, žáků nebo studentů,
e) pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky, kteří byli očkováni proti onemocnění
covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo
nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání,
g) zkoušené a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují
vzdálenost alespoň 1,5 metru.

To znamená, že:
•

pro studenty zůstává režim beze změn - na chodbách jsou povinné respirátory; v učebnách,
pokud jsou studenti usazeni v lavici, ta povinnost není, pokud není současně přítomno 50 a
více studentů (lze však nošení respirátoru studentům doporučit),

•

akademičtí pracovníci mohou odložit respirátor v případě, pokud byli očkováni proti
onemocnění covid-19 nebo při vzdělávacích aktivitách, jejichž charakter neumožňuje nošení
respirátoru.

Testování zaměstnanců
Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z 5. 1. 2022 je nutné, aby všichni zaměstnanci,
u kterých je vyžadována osobní přítomnost na pracovišti, podstoupili rychlý antigenní test, a to s
frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po
předchozím testování. Zaměstnancům se tato povinnost nařizuje podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č.
94/2021 Sb.
Povinnost podstoupit preventivní testování se nevztahuje dle mimořádného opatření MZDR (nejedná
se o naše univerzitní podmínky, nýbrž o výňatek z textu výše zmíněného opatření) na osobu, která:
• podstoupila v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s
negativním výsledkem, nebo
• podstoupila v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem, nebo
• podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření u jiného
zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo
členem orgánu, nebo
• jde-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.
Pokud zaměstnanec splňuje jednu z výše uvedených výjimek, je povinen zaměstnavateli na vyžádání
prokázat tuto skutečnost:
• záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (digitální certifikát EU
COVID) nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb, nebo
• písemným potvrzení zaměstnavatele nebo právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem
orgánu, o tom, že u nich podstupuje preventivní testování podle zmíněného mimořádného
opatření.
Metodika celého testování byla již rozeslána kontaktním osobám na všechna pracoviště. Tato
metodika navíc tvoří přílohu tohoto sdělení.
Od 17. 1. 2022 již nebude v provozu testovací místo v Celetné ulici. V důsledku velkého množství
potřebných testů bude testování prováděno samotnými zaměstnanci (viz metodika).
Pokud má zaměstnanec dvě zaměstnání v různých institucích, platí, že se testuje jen na jedné z nich.
Dále se pak prokazuje potvrzením o provedení testu, které se mu vygeneruje z webového
rozhraní https://testovani.cuni.cz/ Rozhraní bude v provozu od neděle 16. 1. od 12.00h.
V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test, nařizuje se zaměstnavateli tuto skutečnost bez
zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, v jehož obvodu
zaměstnavatel vykonává činnost. Zaměstnanci, který odmítne podstoupit test, se nařizuje:
a)

nosit respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný ochranný prostředek dýchacích cest (vždy bez
výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro
výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (dále jen „respirátor
třídy FFP2“), po celou dobu přítomnosti na pracovišti,

b) dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce
možné, a
c)

stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit
ochranný prostředek dýchacích cest.

Doplňuji, že ve smyslu odůvodnění mimořádného opatření platí, že zaměstnanec, který odmítl
testování, pokračuje ve výkonu práce na pracovišti pouze za přísnějších podmínek (viz výše). V případě,
že zaměstnanec tyto povinnosti uložené mu mimořádným opatřením zaviněně porušuje, např. odmítá
nosit respirátor či nedodržuje minimální rozestup, jedná se o porušení povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci ve smyslu § 52 písm. g) zákoníku práce.

Současně se lze klonit k tomu, že zaměstnavatel může takovéhoto zaměstnance, který nebude
záměrně dodržovat výše uvedené povinnosti a neuposlechne ani pokynu nadřízeného zaměstnance,
vykázat zpracoviště, přičemž zaměstnanci pak mzda/plat, ani náhrada mzdy/platu za takto
zameškanou dobu nepřísluší.
Práce z domova
Z důvodu snížení zátěže spojené s povinným testováním zaměstnanců jsem s účinností od 15.1.2022
vydal mimořádné opatření rektora 2/2022 ve věci využití možnosti práce z domova.
V tomto opatření doporučuji konat pracovní porady nadále přednostně hybridní formou, ev. i formou
distanční, pokud to povaha porady a příslušné vnitřní předpisy umožňují.
Dále doporučuji využít možnost výkonu práce z domova u těch pracovníků, u nichž to pracovní náplň
umožňuje. Za tím účelem rozšiřuji možnost práce z domova u všech zaměstnanců univerzity v rozsahu
nutném k realizaci a naplnění tohoto opatření nad rámec sjednaných dohod o výkonu práce z domova.
Opatření po dobu své účinnosti mění a doplňuje opatření rektora č. 14/2020 o výkonu práce z domova
(home office).
Opatření stanoví o povinnosti zaměstnanců, kteří se odmítnou testovat (viz výše).
Konečně je opatřením výslovně zdůrazněno, že se opatření nedotýká probíhající výuky a zkoušení a
že není důvodem pro přechod na distanční výuku, ani nemůže být takto vykládáno.

Testování studentů
Ministerstvo zdravotnictví na základě jednání s Českou konferencí rektorů rozhodlo, že vzhledem
k probíhajícímu zkouškovému období se testování žáků a studentů nebude týkat studentů vysokých
škol. Od 17. ledna 2022 se tak na vysokých školách budou testovat jen zaměstnanci, a to dle
stanovených pravidel, která jsou výše popsána.
Viz https://koronavirus.mzcr.cz/studenti-vysokych-skol-se-testovat-nebudou/

Studium a práce z domova
I přes doporučení vykonávat pracovní činnost na home office je třeba zdůraznit, že stávající
pandemická opatření nevyžadují plošný přechod výuky a zkoušek do distančního režimu, je tedy
třeba i nadále umožnit studentům konání zkoušek a zejména státních zkoušek prezenčně. Přechod do
režimu home office neznamená automaticky přechod pracovních povinností zajištění či přítomnosti u
zkoušek či státních zkoušek do režimu home office. Zvláštní případy, které se mohou vyskytnout,
doporučujeme řešit individuálně pro jednotlivé situace s garantem studijního programu, resp.
s příslušným proděkanem fakulty.

Zahraniční odbor
Ke sdílení informací mezi rektorátem a fakultami, které se týkají Covidu a zahraničních studentů,
slouží SharePoint Zahraniční spolupráce. Za účelem aktualizace přístupů všech relevantních osob na
Vaší fakultě Vás prosím o dodání seznamu zaměstnanců, kteří na daný SharePoint mají mít přístup,
přičemž by tento seznam měl být co nejužší z důvodu dodržování zásad o ochraně osobních údajů,
které jsou zde sdíleny. Seznam ve formátu jméno a číslo osoby zašlete, prosím, do 31. ledna 2022 na:
tereza.vosejpkova@ruk.cuni.cz.

Krizový tým
Další zasedání krizového týmu UK se uskuteční v pondělí 24. 1. 2022 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. 1. 2022

Příloha: Interní souhrnné informace k testování zaměstnanců na UK

