
Spectabiles, 

vážená paní děkanko, vážený pane děkane, 

vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

vážené kolegyně, vážení kolegové, 

  

v reakci na nově uložený požadavek testování studentů vysokých škol v souvislosti s jejich účastí na 
výuce sděluji ve vazbě na operativní jednání Krizového štábu UK následující:  

  

Základní informace 

Nově stanovené požadavky byly uloženy na základě usnesení vlády č. 393 ze dne 19. 4. 2021, kterým 
bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR pověřeno vydáním mimořádných opatření, kterými bude (mimo 
jiné) upraven provoz a chod vysokých škol a také povinnost testování studentů vysokých škol 
v návaznosti na povolený rozsah výuky.  

Na podkladě tohoto usnesení byla vydána dvě mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která 
tvoří Přílohu č. 1 k usnesení vlády (mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých 
škol) a Přílohu č. 2 (mimořádné opatření o testování studentů vysokých škol). 

  

Studium 

Od 26. 4. 2021 platí, že se provoz vysokých škol omezuje tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů 
na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky v místnosti více než 10 osob, při studiu na vysoké 
škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. 

Současně platí, že se zákaz osobní přítomnosti studentů podle daného usnesení nevztahuje:  

a)       na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů posledních ročníků,  

b)      na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků 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, 

c)        na účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden student 
a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba), 

d)      na účast při zkouškách za účasti max. 10 osob v místnosti a na účast na přijímacích zkouškách 
za účasti max. 20 osob v místnosti. 

Očekává se však, že se v návaznosti na vývoj epidemiologické situace bude situace dále měnit a dojde 
k dalšímu rozvolnění, tedy zejména k možnosti rozšíření možnosti konat praktickou výuku i v dalších 
ročnících studia (u nelékařských a nepedagogických oborů). Další informace by měly být k dispozici po 
pondělním jednání vlády (26. 4. 2021). 

  

Testování 

Povinnost testování studentů byla zavedena Přílohou č. 2 vládního usnesení. Ocituji nejvýznamnější 
výňatky tohoto mimořádného opatření s výkladovými poznámkami zvýrazněnými tučně:  

Osobní přítomnost na vzdělávání na vysoké škole umožní vysoká škola studentovi pouze tehdy: 



a)      pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19, a  

b)      podstoupil ve stanovené frekvenci preventivní RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-
CoV-2 nebo preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem. 

Podmínka podle písmene b) se nevztahuje na individuální konzultace a individuální prezenční výuku 
nebo jiné individuální činnosti. (Pozn.: Za tyto individuální činnosti nelze považovat vykonávání 
prezenčních zkoušek, a to z důvodu obecného požadavku na minimálně dva současně přítomné 
studenty při prezenční zkoušce.)  

Povinnost testovat se nevztahuje na studenta, pokud:  

a)      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, nebo 

b)      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 

c)       má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo 
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly 
provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. 

Preventivní testování se provádí ode dne 24. dubna 2021. Preventivní test se provádí s frekvencí 
jedenkrát za 7 dní. První test se provede první den osobní přítomnosti studenta na vzdělávání. 
Preventivní test se vždy provádí před zahájením vzdělávání. Nebude-li student přítomen v den termínu 
testování, testování se u něj provede v den jeho příchodu. 

Student, který je ubytován v ubytovacím zařízení vysoké školy, je povinen podrobit se testu při příchodu 
do ubytovacího zařízení, pokud je v něm osobně přítomen dříve než na vzdělávání na vysoké škole.  

Pokud je v ubytovacím zařízení vysoké školy ubytován student, kterému není jiným mimořádným 
opatřením umožněna osobní přítomnost na vzdělávání, nebo student, který se v rámci časového úseku 
7 dní neúčastní osobně na vzdělávání, nařizuje se takovému studentovi podrobit se preventivnímu 
testování v tomto zařízení nebo na vysoké škole. (Pozn.: Povinnost testování se vztahuje i na studenty, 
kteří jsou na koleji ubytováni, aniž by se účastnili prezenční výuky, a to včetně všech zahraničních 
studentů – Erasmus i výměnné pobyty. Pokud studenti využili možnost „zapečetění pokoje“, tedy na 
koleji se osobně nezdržují, nevztahuje se na ně povinnost testu s tím, že tato povinnost jim vznikne 
v prvním okamžiku, kdy se na koleje vrátí. Nadále bude uplatňován přísný zákaz návštěv na 
kolejích.)   

V případě, že je výsledek preventivního antigenního testu pozitivní, předá vysoká škola studentovi 
potvrzení o pozitivním výsledku. V případě, že je výsledek testu pozitivní, je student povinen 
bezodkladně opustit prostory vysoké školy nebo jiného místa, ve kterém probíhá vzdělávání, a prostory 
ubytovacího zařízení vysoké školy; nelze-li jinak, nemusí opustit ubytovací zařízení. (Pozn.: Pokud by 
opuštěním ubytovacího zařízení student ohrozil rizikové skupiny osob z okruhu osob blízkých při 
návratu domů, využije stanovené výjimky a nemusí opustit ubytovací zařízení, bude však povinen 
dodržovat všechna karanténní opatření). 

Student je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním 
výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.  



Student je povinen informovat vysokou školu o tom, že výsledek testu, který absolvoval mimo testování 
na vysoké škole, nebo výsledek konfirmačního testu je pozitivní. 

Vysoká škola v případě pozitivního výsledku testu bezodkladně kontaktuje místně příslušnou krajskou 
hygienickou stanici nebo Hygienickou stanici hlavního města Prahy a poskytne jí veškerou součinnost.  

Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu se nařizuje absolvovat 
konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. 

Vysoká škola bez zbytečného odkladu v den získání výsledků testů elektronicky nahlásí agregované 
údaje o provedeném testování u studentů do aplikace COVID forms App. Hlášení obsahuje minimálně 
kontaktní osobu, typ testu, celkový počet testovaných osob, počet osob s pozitivním výsledkem testu, 
počet osob s negativním výsledkem testu a počet neprůkazných testů. 

Osobě, která je uchazečem o přijetí ke studiu na vysoké škole, 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, není-
li stanoveno jinak. 

Podmínky dle předchozího odstavce se považují za splněné, pokud uchazeč doloží: 

a)      že 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 dvou 
dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky 
očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. 

Pokud uchazeč nesplňuje uvedené podmínky, 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 shodné podmínky. 

  

Shrnutí 

Na základě takto stanovených povinností sděluji, že testování na Univerzitě Karlově bude probíhat 
takto: 

1.       Testování studentů bude zahájeno v sobotu 24. 4. 2021 v 9.00 hod. na stacionárním 
testovacím místě UK na Albertově. Toto testovací místo bude od soboty 24. 4. 2021 nově 
kontinuálně otevřeno v denním provozu po všechny dny v týdnu. Od pondělí do pátku 
v časech 7.00 – 17.00 hod., víkendový provoz bude od 9.00 do 16.00 hod. 

2.       Testování bude možné jen po předchozí rezervaci testovacího času a místa přes již existující 
rozhraní (https://testovani.cuni.cz/Events/Albertov) pro rezervaci zaměstnanců. Studenti se 
v tuto chvíli mohou rezervovat pouze na Albertov. Zároveň je předchozí rezervace 
podmínkou pro provedení testování studentů. Rezervační systém bude pro studenty otevřen 
v průběhu čtvrtka 22. 4. 2021. 



3.       Testování zaměstnanců UK bude v týdnu od 26. 4. 2021 probíhat ve stejných časech a 
místech jako obvykle. Testování zaměstnanců UK bude tedy probíhat beze změny.  

4.       Ve čtvrtek 29. 4. 2021 bude mobilní testovací tým k dispozici primárně pro studenty 
ubytované na kolejích UK po celý den před Kolejí Hvězda (opět na základě předchozí 
rezervace v rezervačním systému). 

5.       V pátek 30. 4. 2021 bude mobilní testovací tým k dispozici primárně pro studenty ubytované 
na kolejích UK po celý den před Kolejí Otava (opět na základě předchozí rezervace 
v rezervačním systému). 

6.       Pokud jsou na kolejích UK ubytováni studenti jiných vysokých škol, musí jejich testování 
zajistit jejich domovská vysoká škola, a to za podmínek stanovených mimořádným 
opatřením. 

7.       Fakulty mohou pro testování studentů zajistit nákup vlastních antigenních testů, kterými by 
byli studenti daných fakult testováni mimo výše zmíněný proces v rámci kompetence 
jednotlivých fakult. V příštím týdnu očekáváme až čtyřnásobný skokový nárůst v počtu 
testovaných, což i přes veškerou snahu nemusí zajistit centrální testovací kapacity UK.  

Žádám fakulty, aby: 

1.       Určily kontaktní osobu, která bude i do budoucna koordinovat testování studentů i 
zaměstnanců dané fakulty, a to s ohledem na očekávaný další postup v testování, jak 
uvedeno dále. Tuto osobu fakulty nahlásí nejpozději do středy 28. 4. 2021 e-mailem kol. 
Michalu Zimovi (michal.zima@ruk.cuni.cz) a kvestorovi UK.  

2.       Předběžně určily a vyhradily dobře přístupnou místnost nebo soubor místností včetně 
hygienického zázemí pro možnost provádění testů v budově fakulty v měsíci květnu. 

Uvedené žádosti na fakulty vznáším z důvodu očekávání postupného nárůstu počtu studentů, na 
které se bude vztahovat povinnost testování, a to s ohledem na postupné rozšíření praktické a 
klinické výuky i do dalších ročníků a také zahájení zkouškového období a přijímacích zkoušek. Lze 
předpokládat, že v očekávaných počtech studentů bude nutné přejít na testování studentů a 
zaměstnanců přímo v budovách jednotlivých fakult. 

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové a Lékařská fakulta v Plzni 
zajistí testování svých studentů v rámci systémů, které mají tyto fakulty již zavedeny. 

  

Krizový štáb 

Další zasedání krizového štábu UK se uskuteční v pondělí 26. 4. 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 22. 4. 2021 


