Spectabiles,
Vážená paní děkanko, vážený pane děkane,
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci si Vás dovoluji informovat, že v pondělí
(25. 10. 2021) zasedal mimořádně krizový štáb UK, který se zabýval především obsahem a
výkladem platných mimořádných opatření. Pro přehlednost si Vám dovoluji zaslat jejich
aktuální přehled s krátkou anotací jejich obsahu:
MO MZDR č.j.: MZDR 14601/2021-26/MIN/KAN (služby a prodejny) - novelizuje MO
MZDR č.j. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN
S účinností od 1.11.2021
se nařizuje:
čl. I., odst. 1., písm. a) v prodejnách zboží, služeb a knihovnách - provozovatel nepřipustí více
jak 1 zákazníka na 10 m2 , zajistit odstupy mezi zákazníky 1,5 m
čl. I., odst. 1., písm. d) umístění dezinfekcí u často dotýkaných předmětů (např. kliky)
čl. I., odst. 3., provoz provozovny stravovacích služeb a podobných společenských klubů
čl. I., odst. 1., písm. a) odstup zákazníků 1,5 m, u jednoho stolu max. 6 osob, ne více osob v
provozovně než je míst k sezení
čl. I., odst. 1., písm. b) zakazuje se vstup zákazníkům pokud vykazují příznaky onemocnění
covid-19 - při vstupu nebo před vydáním jídla provést kontrolu zda zákazník splňuje
podmínky v následujícím odstavci, TYTO PODMÍNKY NEPLATÍ PRO STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ,
KTERÉ NESLOUŽÍ PRO VEŘEJNOST A NA PRODEJ JÍDLA SEBOU.
Pro některé akce je v MO (např. imatrikulace, promoce) stanovena tato podmínka:
čl. I. písm. a) - PCR test ne starší 7 dnů - nově od 1.11.2021 72 hodin
čl. I. písm. b) - antigenní test ne starší 72 hodin - nově od 1.11.2021 24 hodin
čl. I. písm. c) - absolvoval očkování
čl. I. písm. d) - prodělal onemocnění covid-19 (laboratorně prokázané)
čl. I. písm. e) - na místě postoupí rychlý antigenní test

Usnesení vlády č. 947 ze dne 25.10.2021 s účinností od 1.11.2021 (testování na školách)
nařizuje:
dle čl. XVIII. VŠ - koleje
odst. 1. - VŠ poskytne ubytování za podmínek - že se student na místě absolvuje rychlý
antigenní test (samotest) s negativním výsledkem
odst. 2. - student je povinen toto před zahájením ubytování prokázat, pokud ne tak mu není
umožněn vstup
odst. 3. - toto testování se provádí před ubytováním a následně každých 7 dnů. Test nemusí
podstoupit ten, kdo prokáže, že byl očkován nebo prodělal onemocnění covid-19 (laboratorně
prokázané).
Úprava je stejná jako podle dosavadního režimu od září. Plošné testování pro okresy nejvíce
postižené koronavirem se VŠ netýká.

MO č. 948 z 25.10.2021 (které ruší MO č. 917 z 20.10.2021) - nošení respirátorů ve
vnitřních prostorech staveb
S účinností od 1.11.2021
čl. 1, písm. a) bod i) - v prodejnách
čl. 1, písm. a) bod ii) - v provozovnách služeb
čl. 1, písm. a) bod vi) - vysokých škol
čl. 1, písm. b) - ve všech ostatních stavbách neuvedených v písmenu a) - dle mého tedy i
knihovny a dle MO jsou to i kanceláře pokud je v nich přítomno víc jak jeden zaměstnanec s
odstup mezi zaměstnanci je menší než 1,5 m
čl. 1, písm. e) -zkouškách v prezenční formě
dle čl. 2 se výše uvedené nevztahuje:
čl. 2, písm. b) - na studenty, kdy při výuce kde aktivita vzdělání a její charakter neumožňují
nošení respirátoru (tělocvik, zpět, hra na dechové nástroje)
čl. 2, písm. c) - na akademické pracovníky, kdy při výuce kde aktivita vzdělání a její charakter
neumožňují nošení respirátoru (obdobně jako v písm. b))
čl. 2, písm. d) – studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni
čl. 2, písm. e) - na akademické pracovníky, kteří byli očkování a od dokončeného očkování
uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělání
čl. 2, písm. g) - zkoušené a zkoušející na VŠ, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň
1,5 m
čl. 2, písm. h) - u ubytovaných studentů na stejném pokoji
čl. 2, písm. u) - osoby při provádění autorského díla (např. divadelní, taneční nebo hudební
představení)
čl. 2, písm. x) - osoby provozoven stravovacích služeb v době konzumace jídel a nápojů pokud
zákazník sedí u stolu
čl. 2, písm. bb) - sportovce při cvičení nebo při tréninku
čl. 2, písm. cc) - osoby v prostorech umělých koupališť, plaveckých bazénů a wellness
zařízeních.
dle čl. 3 musí zaměstnavatel:
ode dne 1.11.2021 od 00:00 hod. do odvolání vybavit zaměstnance respirátory v dostatečném
množství pro danou pracovní směnu, toto neplatí pokud je zaměstnanec např. na
HOMEOFFICE.
O pravidlech týkající se studentů byli informováni studijní proděkani a proděkani pro
doktorské studium a vědu dne 20.10.2021 a 26.10.2021.
Pro studenty platí následující pravidla:
Prokazování bezinfekčnosti
- povinné pro studenty ubytované na kolejích, a to v dosavadním režimu
- povinné pro studenty účastnící se imatrikulací a absolventy při promocích
- pro účast na výuce studenti bezinfekčnost neprokazují

Respirátory
- pro studenty zůstává režim beze změn (na chodbách s respirátory, v učebnách, pokud jsou
usazeni v lavici, ta povinnost není, lze však nošení respirátoru studentům doporučit).

- akademičtí pracovníci mohou odložit respirátor v případě, pokud byli očkováni proti
onemocnění covid-19 nebo při vzdělávacích aktivitách, jejichž charakter neumožňuje nošení
respirátoru.

Shrnutí
S přihlédnutím k tomu, že dosud vyhlášená mimořádná opatření mají spíše nahodilý charakter
bez zatím viditelné snahy po komplexním řešení zhoršující se situace, lze se domnívat, že
během tohoto týdne budou vyhlášena další, zpřísňující opatření. Krizový štáb proto zasedne
znovu počátkem příštího týdne (viz níže) a bude se situací podrobně zabývat. Po projednání
závěrů z jeho jednání na kolegiu rektora očekávejte, prosím, další sdělení během příštího týdne,
a to i v závislosti na postup při vydávání dalších mimořádných opatření.
Krizový štáb
Další zasedání ústředního krizového štábu UK se uskuteční v pondělí 1. 11. 2021 od 11.00
hod., pokud nebude s ohledem na vývoj situace zasedání ústředního krizového štábu UK
svoláno dříve.
S přátelským pozdravem,
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
V Praze dne 27. 10. 2021

