
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 výsledky jednání krizového štábu sděluji následující:  

  

Základní informace  

Z hlediska posledních usnesení vlády konstatuji, že nedochází k žádným změnám v provozu vysokých 
škol. Nadále se tedy uplatňují omezení plynoucí z usnesení vlády ČR č. 13 ze dne 7. 1. 2021 (viz sdělení 
ze dne 11. 1. 2021). 

  

Studium  

Krizový štáb se v otázkách studia a organizace zkoušek zabýval několika problémy.  

Diskutována byla především otázka, zda fakulty mohou – nad rámec platných omezení – požadovat 
jako podmínku přístupu ke zkoušce od studenta prokázání negativního testu na COVID 19. I když lze 
mít za to, že stanovení přísnějších podmínek není obecně zakázáno, může být vymáhání takové 
povinnosti velmi problematické, neboť nesplnění takové povinnosti lze jen s obtížemi spojit 
s jakýmikoliv sankčními důsledky (zejm. nepřipuštěním ke zkoušce). Případná stížnost studenta na 
takový postup by byla patrně úspěšná. Je proto třeba uzavřít, že pokud by fakulta takové opatření 
chtěla zavést, musí zůstat pouze jako možnost studenta, který se ze své vůle a rozhodnutí podrobí 
před vykonáním zkoušky dobrovolně antigennímu testu. Nadto je nezbytné, aby fakulta zajistila 
testování odborně proškoleným personálem v prostoru k tomu určeném, a to vše na náklady fakulty. 

Další otázkou byla možnost realizovat pedagogickou praktickou sportovní výuku za platných omezení 
plynoucích z vládních opatření. Krizový štáb má za to, že by takový výkon pedagogické činnosti 
překračoval příslušná vládní opatření, neboť nejde o účast na klinické a praktické výuce a praxi 
studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických 
studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, 
základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 
Z důvodu platných vládních opatření a také z preventivních důvodu s reflexí současné situace a šíření 
nákazy nelze také doporučit konání jakýchkoliv hromadných kurzůs praktickou sportovní výukou, a 
to ať již ve výcvikových střediscích UK, tak i v jiných pronajatých prostorech. 

  

Promoce.. 

Organizace promocí byla diskutována na pondělním kolegiu rektora (18.1.2021) se závěrem, že 
se promoce v měsících únoru a březnu 2021 neuskuteční. Na dalším kolegiu rektora budou dále 
projednány možnosti pořádání promocí v dubnu 2021 a v následujících měsících 2021.  

  

Očkování 

Krizový štáb zevrubně diskutoval otázku očkování, a to ve vztahu k prohlášení Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR o přednostním očkování akademických pracovníků vysokých škol. 



Poukázáno bylo zejména na potřebu neomezovat očkování jen na akademické pracovníky, ale umožnit 
zajištění očkování i u administrativních pracovníků. 

V rámci dalších jednání krizového štábu budou projednány možnosti aplikace státem navržených fází 
očkování nejrizikovějších skupin ve vztahu k prostředí UK. Lze ale očekávat, že s ohledem na dodávky 
vakcín bude k očkování na vysokých školách přistoupeno s výrazným časovým zpožděním. 

Krizový štáb doporučil, aby byla zahájena diskuse s lékařskými fakultami a s farmaceutickou fakultou 
UK o možnosti zřízení očkovacího místa UK. 

  

Koleje a menzy 

Koleje poskytují ubytování studentům v nezměněném režimu v souladu s platnými omezeními. 

Krizový štáb doporučil uplatnění přísného postupu vůči studentům ze zahraničí, kteří iniciují 
společenská setkání v rozporu s platnými omezeními. K převážné většině těchto případů dochází na 
koleji Hvězda. 

  

Menzy 

Provoz menz a dalších gastroprovozů zůstává beze změny. 

Prosím o upozornění všech zaměstnanců i studentů na potřebu mít u sebe při návštěvě menz průkaz 
zaměstnance nebo studenta, neboť provoz menz může být (již se tak stalo) kontrolován městskou 
policií. 

  

Výcviková střediska, sportovní centrum Hostivař 

Všechna výcviková střediska UK zůstávají nadále uzavřena, a to minimálně po dobu uzavření 
ubytovacích zařízení (hotelů, pensionů) na základě vládních opatření.  

Sportovní centrum Hostivař je nadále uzavřeno. 

  

Podatelna RUK 

Podatelna RUK je i po dobu probíhající rekonstrukce chodeb na RUK v provozu takto:  

pondělí až čtvrtek od 9:00 do 13:00 hod. 

 

Krizový štáb 

Další zasedání krizového štábu UK se uskuteční dne pondělí 25. 1. 2021 od 11.00 hod., pokud nebude 
s ohledem na vývoj situace zasedání krizového štábu svoláno dříve. 

  

S přátelským pozdravem, 

  

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 

  



V Praze dne 21. 1. 2021, 15.00 hod. 

 


