
Spectabiles, 
vážená paní děkanko, vážený pane děkane, 
vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 
vážené kolegyně, vážení kolegové, 
  
v reakci na aktuální vývoj epidemiologické situace a příslušná usnesení vlády sděluji následující:  

  

Přijímací řízení 

Testování uchazečů o studium - Na základě stanoviska kolegia rektora ze dne 17. 5. 2021 upřesňuji 
některé informace k testování uchazečů o studium.  

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (jako příloha č. 2 Usnesení vlády ČR ze dne 19. dubna 
2021 č. 393 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví) ve znění Mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví jako přílohy č. 5 Usnesení vlády ČR ze dne 3. května 2021 č. 433 a ve 
znění Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jako přílohy č. 5 Usnesení vlády České 
republiky č. 471 ze dne 17. května 2021 o testování studentů vysokých škol nařizuje následující: 

Osobě, která je uchazečem o přijetí ke studiu na vysoké škole (dále jen „uchazeč“), vysoká škola umožní 
osobní přítomnost na přijímací zkoušce, nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formou, 
pouze pokud: 

a)      nemá příznaky onemocnění COVID-19, a 

b)      předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC 
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost 
viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, nebo 

c)       předloží doklad vydaný vysokou školou o negativním výsledku preventivního antigenního 
testu na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 nebo preventivního RT-PCR testu na stanovení 
přítomnosti viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací 
zkoušky, 

není-li stanoveno jinak. 

 Podmínka podle písm. b) nebo c) se považuje za splněnou, pokud uchazeč doloží, že: 

a)      prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního 
testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-
2 neuplynulo více než 90 dní, nebo 

b)      má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 
onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 
dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky 
očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. 

Vysoká škola kontroluje, zda uchazeč uvedené podmínky splňuje. Pokud uchazeč podmínky nesplňuje, 
vysoká škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní. 

 V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, 
musí tato osoba splňovat výše uvedené podmínky, jinak vysoká škola účast takové osoby na přijímací 
zkoušce neumožní. 

Pro výše uvedené účely sděluji, že UK bude uznávat i zahraniční očkovací certifikáty a bude také 
přijímat a uznávat negativní výsledky testování vystavené od zaměstnavatelů, středních 
škol  i absolvování testu s negativním výsledkem ze zahraničí, zejména ze Slovenska. 



 V příloze připojuji informaci o možnostech očkování pro cizince. 

Knihovny 

Doporučuji fakultám otevření studoven v knihovnách pro studenty a zaměstnance Univerzity Kalovy, 
a to v souladu s pravidly danými přílohou č. 1 Usnesení vlády ze dne 14. 5. 2021. Pokud fakulta 
k tomuto kroku přistoupí, je třeba zajistit přítomnost knihovníků pro tento provoz (individuálně ukončit 
výkon práce z domova).  

Vzhledem k dosud trvající platnosti Opatření rektora č. 9/2021 nedoporučuji zpřístupnění studoven 
pro veřejnost. Veřejnosti je možné zpřístupňovat fondy knihoven zasíláním meziknihovní výpůjční 
služby.  

Podmínky pro knihovní služby uvedené v příloze č. 1 Usnesení vlády ze dne 14. 5. 2021 jsou následující: 

 S účinností ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření 
se  stanovují podmínky pro provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto 
služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu 4 písm. h) a vozidel taxislužby nebo jiné individuální 
smluvní přepravy osob, a pro provoz knihoven, tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:  

a)      v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; 
v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě 
mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu 
osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje 
na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka, 

b)       aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, 
nejde-li o členy domácnosti, 

c)        zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za 
pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi 
zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se 
zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu, 

d)       umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, 
nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být 
využívány k pravidelné dezinfekci, 

e)       zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím 
informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v 
provozovně, 

f)         zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo 
klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,  

g)      jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující 
jejich průběh,  

h)      v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup 
používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob 
na prodejní plochu,  

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. 
celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními 
pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují 
kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory. 

Provoz kolejí 



Od 24. května 2021 jsou na kolejích povoleny individuální návštěvy. Osoby vstupující do prostor kolejí 
(návštěvy) se u vstupu do koleje musí zapsat na vrátnici a prokázat negativním výsledkem antigenního 
nebo PCR testu, který nebude starší 48hodin. 

Povinnost předložit výsledek negativního testu se nevztahuje na osobu vstupující do koleje jako 
návštěva, pokud:  

1.       prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního 
testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-
CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Tato osoba předloží potvrzení o prodělání onemocnění 
COVID-19, nebo 

2.       má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového 
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, 
nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC 
uplynulo nejméně 14 dnů, nebo 

Bez prokázání negativního výsledku testu nebude cizím osobám (návštěvám) vstup na  koleje povolen.  

Žádám ubytované, kteří sdílejí pokoj se svým spolubydlícím, aby zvážili návštěvy na sdílených 
pokojích a upřednostnili návštěvu mimo prostory koleje. 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. 450 jsou od 17. 5. 2021 otevřeny 
prostory sportovišť ve vnitřních prostorách kolejí. Provoz se omezuje na 1 osobu na 15m2. Osoby musí 
dodržovat rozestup alespoň 2m. Vstup osob na sportoviště je povolen jenom s negativním testem 
v případě, že osoba nenaplňuje některou z výjimek ve smyslu uvedeného mimořádného opatření.  

Menzy 

Od 10. května 2021 byl zahájen rozvoz teplých jídel do menz Albertov, Kajetánka, FHS, Právnická, 
Hvězda, Sport (FTVS). Následně bude vyhodnocen počet prodaných porcí jídel a dle výsledku bude 
případně další provoz upravován. 

UK point  

Všechna výdejní centra průkazů UK – UK Point, MFF, PF, Hradec Králové i Plzeň jsou v provozu. 
V některých centrech je do začátku zápisů zkrácena provozní doba. Proto si před návštěvou prosím 
vždy ověřte aktuální otvírací hodiny na webových stránkách. 

Výcviková střediska, Sportovní centrum Hostivař 

Od 24. května 2021 se otevírají Výcviková střediska UK a Sportovní centrum Hostivař, a to v rozsahu, 
v jakém budou pobyty a sportovní aktivity možné dle aktuálních usnesení vlády.  

Krizový štáb 

Další zasedání krizového štábu UK se uskuteční v pondělí 31. 5. 2021 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 21. 5. 2021 

 


