
Spectabiles, 

vážená paní děkanko, vážený pane děkane, 

vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

vážené kolegyně, vážení kolegové, 

  

v reakci na vývoj epidemiologické situace a na základě jednání krizového štábu UK konaného dne 15. 
3. 2021, sděluji následující:  

  

Testování 

Od minulého týdne se zahájilo povinné testování zaměstnanců UK. Kromě stacionárního testovacího 
místa na Albertově se podařilo ještě koncem minulého týdne zahájit provoz mobilních testovacích 
týmů. Do 17. 3. 2021 dojde k prvotnímu otestování všech zaměstnanců, kteří mají výjimku z plošně 
nařízené práce z domova (viz opatření rektora č. 8 a 9/2021).  

Podrobný materiál k postupu při samotestování zaměstnanců je připojen k tomuto sdělení. 

  

Respirátory 

Respirátory, jež byly objednány v počtu celkem 50.000 ks. na RUK, budou postupně distribuovány na 
všechny fakulty a součásti UK. Distribuci zajišťuje SBZ.   

  

Základní informace – Studium  

Seznamy studentů dle Usnesení vlády ČR č. 248 ohledně pracovní povinnosti byly v patřičné lhůtě 
předány Magistrátu města Prahy a krajským úřadům Plzeňského a Hradeckého kraje. Děkujeme za 
spolupráci při identifikaci dobrovolně pracujících studentů, jakož i studentů, kteří jsou na 
zahraničních stážích, nebo kterým byl již výjezd smluvně potvrzen a v dohledné době mají vycestovat, 
kteří byli v seznamech náležitě označeni. 

Kontaktní osobou pro otázky spojené s pracovní povinností na odboru pro studium a záležitosti 
studentů RUK je Mgr. Lenka Kozlíková. 

  

Koleje 

Reálná obsazenost kolejí je cca 56%, aktivních ubytovacích smluv je 6337.  

  

Menzy 

Z důvodu potřeby provedení dalších úsporných opatření bude od pondělí 22. 3. 2021 již v provozu jako 
varna pouze menza Arnošt z Pardubic (Voršilská) s tím, že jídla budou distribuována na menzy 
Albertov, Troja, Kajetánka a kavárna U Rotlevů. Od pondělí 22. 3. 2021 do odvolání budou jídla 
vydávána pouze ve formě balíčkovaných obědů, tedy bez rozvážky teplých jídel k přímé konzumaci.  

  

Výdejní centra průkazů UK 



V Praze je až do odvolání otevřeno pouze hlavní výdejní centrum průkazů v UK Pointu v Celetné 13. 
Výdejní centrum v Hradci Králové má omezenou provozní dobu, v Plzni je pak standardní provoz. Před 
návštěvou si prosím ověřte aktuální otvírací hodiny na webových stránkách. 

  

Daruj krev s UK 

Akce Daruj krev s UK, do které se mohou darováním krve nebo anti-covidové rekonvalescentní plazmy 
zapojit studenti, zaměstnanci i absolventi UK, bude pokračovat až do 30. 4. 2021. Děkujeme všem, 
kteří se již zapojili. 

  

Výcviková střediska 

Výcviková střediska jsou nadále uzavřena.  

  

Sportovní centrum Hostivař 

Sportovní centrum Hostivař je nadále uzavřeno.  

  

Krizový štáb 

Další zasedání krizového štábu UK se uskuteční v pondělí 29. 3. 2021 od 10.00 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 16. 3. 2021, 16.00 hod. 

 


