
Spectabiles, 

vážená paní děkanko, vážený pane děkane, 

vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

vážené kolegyně, vážení kolegové, 

  

v reakci na vývoj epidemiologické situace a zejména na aktuální otevření možnosti očkování 
akademických zaměstnanců vysokých škol sděluji následující:  

  

Testování 

Testování studentů a zaměstnanců je stále realizováno prostřednictvím odběrového centra na 
Albertově a mobilních testovacích týmů. Po zátěžovém provozu minulý týden a s ohledem na získané 
požadavky fakult se ukázalo, že nebude zapotřebí opouštět zaběhnutý systém, neboť je kapacitně vice 
než dostatečný. Testuje se tedy denně na Albertově, Po-Pá 7.00 – 17.00 hod. a So-Ne 9.00 – 16.00 hod. 
K dispozici jsou také dva mobilní testovací týmy, které dojíždějí po celý týden na jednotlivé fakulty a 
součásti. Bližší informace, termíny a místa jsou k nalezení na stránkách rezervačního systému. Každý si 
může vytvořit rezervaci kdekoliv, kde mu ji systém umožní – jinak vyjádřeno je systém nastaven tak, že 
pro určitá místa a časy je vyhrazena rezervace jen pro zaměstnance či jen pro studenty s tím, že některé 
lokace mobilních testovacích týmů jsou přístupné jak pro zaměstnance, tak i pro studenty).  

Prosíme zároveň všechny zaměstnance i studenty, aby využívali služeb veřejných odběrových center. 
Velice doporučujeme jako alternativu k Albertovu využít odběrové centrum Všeobecné fakultní 
nemocnice, kde mají volnou kapacitu 300 lidí denně a nabízejí tuto kapacitu k využití univerzitě. Lze se 
rezervovat na:  

https://www.vfn.cz/aktuality/odberove-centrum-na-testovani-covid-19/ 

Lze ale přijít i bez objednání. 

  

Očkování 

  
Dopisem Ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR bylo koncem minulého týdne univerzitě sděleno, 
že od 3. 5. 2021 do 15. 6. 2021 bude možná registrace pro akademické pracovníky vysokých škol do 
CRS (centrální registr pro očkování) s tím, že kód pro registraci do tohoto systému bude sloužit kód 
přidělený Vaší vysoké škole pro vykazování v COVID Forms App s tím, že tímto kódem se budou 
registrovat všichni akademičtí pracovníci bez ohledu na to, na jaké fakultě působí (kódy přidělené 
fakultám pro vykazování v COVID Forms App neslouží pro registraci k očkování).  

Současně byla univerzita vyzvána, aby s ohledem na skutečnost, že unikátní kód slouží z definice 
procesu k registraci více osob, bylo s kódem zacházeno jako s důvěrným údajem, u něhož je nezbytné 
zabránit neoprávněnému nakládání, zveřejnění či poskytnutí mimo okruh osob, kterým je určen.  

Součástí předmětného dopisu byl i vzor potvrzení zaměstnavatele s tím, že poté, co se konkrétní 
zaměstnanec zaregistruje k očkování v CRS, je třeba mu vystavit toto potvrzení o zaměstnání. Tímto 
potvrzením se akademický pracovník prokáže na očkovacím místě, kde bude ověřeno oproti 
občanskému či jinému průkazu totožnosti. Bez předložení tohoto potvrzení nebude možné očkování 
realizovat. 



Předmětem nejistoty se následně, po takto přijatém sdělení, stalo použití termínu akademický 
pracovník, kterým je dle § 70 zákona o vysokých školách pouze zaměstnanec univerzity, který je v 
pracovněprávním poměru (tedy má pracovní smlouvu, nikoliv DPČ/DPP, avšak bez ohledu na výši 
pracovního úvazku) a má ve sjednaném druhu práce nebo popisu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí 
(vědeckou, výzkumnou) činnost. Rozhodující není pojmenování jeho pozice, zařazení do mzdové třídy, 
ani výše úvazku. Fakulty přitom měly povinnost od začátku tohoto akademického roku mít v 
personálních systémech správně vyznačeno, kdo je a kdo není akademickým pracovníkem (více 
viz opatření rektora č. 15/2020). 

Na základě konzultací s MŠMT bylo vyjasněno, že pojem akademický pracovník tak, jak byl ve sdělení 
a v příslušném formuláři potvrzení užit, je třeba vykládat extenzivně, ovšem pouze ve vztahu k těm 
zaměstnancům univerzity, kteří se přímo podílejí na výuce. Jak bylo doplněno, prioritou je nyní 
očkování těch zaměstnanců, kteří se bezprostředně podílí na přímé výuce studentů tak, aby byla 
zajištěna maximální ochrana vyučujících a studentů. Možnost registrace na očkování by proto 
přednostně měla být fakultami umožněna: 

•         akademickým a dalším zaměstnancům (lektorům, případně i externistům), kteří se podílejí 
na výuce, která je nyní umožněna či bude umožněna v rámci dalšího rozvolňování, a 

•         akademickým a dalším zaměstnancům, kteří nemají jinou možnost jak se k očkování 
registrovat. 

Doplňuji současně, že na základě jednání RVŠ a MŠMT bylo dále upřesněno, že pojem akademický 
pracovník v sobě má zahrnovat (pro účely očkování) i neakademické pracovníky, kteří se podílejí na 
výuce (zej. v rámci praktické, experimentální, laboratorní a klinické výuky). Dle tohoto výkladu má být 
proto možnost registrace otevřena také pro doktorandy, pokud mají na vysoké škole pracovní poměr 
a podílejí se na výuce. 

S ohledem na takto doplněná vyjádření MŠMT k obsahu a výkladu užitého pojmu akademický 
pracovník pro účely registrace k očkování lze doporučit, aby fakulty při poskytování příslušného kódu 
k registraci sami stanovily jednotlivé prioritní skupiny svých zaměstnanců, a to s plnou reflexí podílu 
těchto zaměstnanců na přímé výuce. Zohlednit lze samozřejmě jak věkové hledisko (byť se 
současným zřetelem k možnosti registrovat se k očkování na základě státem umožněných prioritních 
věkových skupin), tak zejména hledisko podílu na prezenční výuce, a to i s respektem 
k očekávanému dalšímu rozvolnění a také začínajícímu zkouškovému období. 

Vždy je ovšem nutné, aby registrovaný zaměstnanec obdržel od fakulty též příslušné potvrzení, jinak 
– jak je výše uvedeno – nebude i přes provedenou registraci k očkování připuštěn. 

S politováním musím sdělit, že všechny výklady, které univerzita obdržela, směřují k jasnému 
vyjádření, že registrace k očkování není v tuto chvíli určena pro ty zaměstnance, kteří se nepodílejí 
na výuce (tedy zaměstnance THP). Univerzita bude vyvíjet maximální úsilí směřující k tomu, aby 
v brzké době bylo možno otevřít registrace také pro tuto skupinu zaměstnanců.  

  

Studium 

Na základě usnesení vlády č. 433 ze dne 3. 5. 2021 ve spojení s mimořádným opatření Ministerstva 
zdravotnictví, které tvoří Přílohu č. 1 k tomuto usnesení, se s účinností ode dne 10. května 2021 od 
00:00 hod. do odvolání mimořádného opatření omezuje provoz škol a školských zařízení ve všech 
krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Zlínského kraje tak, že se omezuje:  

Provoz vysokých škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, při studiu 
na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů se ale 
nevztahuje na:  



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

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

c)       zkoušky, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru.  

V praxi to tedy znamená, že s účinností od 10. 5. 2021 nejsou stanoveny žádné limity pro část studentů 
na klinické a praktické výuce a praxi, a to ve všech ročnících. Podobně není početně omezena účast 
studentů na zkouškách při dodržení minimálního rozestupu 1,5 m. 

Na základě usnesení vlády č. 433 ze dne 3. 5. 2021 ve spojení s mimořádným opatření Ministerstva 
zdravotnictví, které tvoří Přílohu č. 5 k tomuto usnesení, se s účinností ode dne 4. května 2021 od 00:00 
hod. stanoví, že osobě, která je uchazečem o přijetí ke studiu na vysoké škole (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 v čl. XVI stanoveno jinak. Tento článek stanoví, že: 

Podmínky, jak jsou uvedeny výše, se považují za splněné, 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 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.  

  

Provoz kolejí 

Na základě usnesení vlády č. 433 ze dne 3. 5. 2021 ve spojení s mimořádným opatření Ministerstva 
zdravotnictví, které tvoří Přílohu č. 1 k tomuto usnesení, se s účinností ode dne 10. května 2021 od 
00:00 hod. do odvolání mimořádného opatření platí, že se nadále zakazuje poskytování ubytování 
studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních 
vysokých škol, avšak s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání tak, jak je výše uvedeno.  

I nadále platí, že preventivní testování na kolejích se provádí ode dne 24. dubna 2021. Preventivní test 
se provádí s frekvencí jedenkrát za 7 dní.  

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.)   

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. 

Při vstupu na koleje bude negativní test kontrolován pověřenou osobou.  

Pokud se ubytovaný odmítne testovat, případně se prokázat příslušnými dokumenty umožňujícími 
vstup na koleje, nebude do prostoru kolejí vpuštěn a bude vyzván, aby svoji další osobní přítomnost 
na kolejích (do doby splnění příslušných podmínek) ukončil, případně aby využil možnosti tzv. 
zapečetění pokoje (čerpání slevy 50%), nebo ukončení smlouvy o ubytování bez výpovědní lhůty a 
stornopoplatků. 

Ubytovaný se na kolej může opětovně vrátit po absolvování antigenního testu s negativním 
výsledkem, prokázáním některé z výjimek nebo ukončením účinnosti příslušného usnesení vlády. 

Nadále bude uplatňován zákaz návštěv na kolejích s tím, že o možnosti rozvolnění tohoto zákazu 
bude jednak krizový štáb na svém příštím zasedání. 

  

Menzy 

Od 10. května 20201 bude 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. 

  

Výcviková střediska, Sportovní centrum Hostivař 

Od 10. května 2021 se otevírají Výcviková střediska UK a Sportovní centrum Hostivař pro praktickou 
výuku, a to za dodržení příslušných hygienických opatření. 

  

Krizový štáb 



Další zasedání krizového štábu UK se uskuteční v pondělí 10. 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 4. 5. 2021, 14:00 hod. 

 


