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5. ÚPLNÉ ZNĚNÍ 

 

PŘÍKAZU REKTORA 

     č. 21/2020       

ke snížení rizika nákazy koronavirem       
              

I.    

Úvodní ustanovení   

   

(1) Tento příkaz je vydáván v návaznosti na opatření Vlády České republiky, dotčených ministerstev a jiných 

orgánů (dále jen „Mimořádná opatření“) v souvislosti se snížením rizika nákazy koronavirem (infekční 

virové onemocnění) a na základě aktuálních informací o vývoji situace ohledně koronaviru; ustanovení 

tohoto příkazu se neuplatní v případech, kdy jsou právními předpisy či jinými závaznými opatřeními 

vyšší právní síly stanoveny podmínky, pravidla a postupy přísnější.   

(2) S cílem přispět ke snížení rizika nákazy koronavirem vydávám tato opatření, která jsou povinny 

dodržovat všechny osoby na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) a jejich realizaci povinny 

zajistit osoby stojící v čele součástí ČVUT, na Rektorátu ČVUT kvestor ve spolupráci s příslušnými 

prorektory.   

(3) Součásti mohou k provedení tohoto příkazu stanovit podmínky přísnější.   

 

   

II.   

Opatření ke snížení rizika nákazy   

   

(1) Snahou ČVUT je udržet v bakalářském, magisterském a doktorském studiu co nejkvalitnější výuku.   

(2) Všichni zaměstnanci ČVUT a studenti jsou povinni se denně seznámit s aktuálními informacemi 

uvedenými na webových stránkách ČVUT (www.cvut.cz). 

(3) Osobní přítomnost studentů na výuce (dále jen „prezenční výuka“) je umožněna pouze za podmínek 

stanovených Mimořádnými opatřeními a za podmínek daných tímto příkazem; pokud tyto podmínky 

nebudou splněny, bude výuka zajištěna distančním způsobem (dále jen „bezkonktaktní výuka“). 

http://www.cvut.cz/
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(4) V návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví1 je s účinností od 24. 4. 2021 umožněna 

osobní přítomnost studentů v prostorách ČVUT (včetně kolejí) pouze těm studentům, kteří: 

a) nemají příznaky onemocnění COVID-19, a  

b) podstoupili ve frekvenci stanovené v odstavci 7 preventivní RT-PCR test na stanovení přítomnosti 

viru SARS-CoV-2 nebo preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 provedený 

způsobem podle odstavce 6 s negativním výsledkem, není-li dále stanoveno jinak. 

(5) Podmínka podle odstavce 4 písm. b) se považuje za splněnou, pokud student doloží způsobem 

uvedeným v odstavci 9, že: 

a) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj 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 dvoudávkového schématu podle 

souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen "SPC") uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první 

dávky očkovací látky v případě jednodávkového 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, který není starší 48 hodin a byl proveden poskytovatelem 

zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 

k provádění testů. 

(6) Studentům je umožněno podstoupit testy dle odstavce 4 písm. b) následujícím způsobem: 

a) samotestováním, tj. preventivními antigenními testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-

CoV-2 určené k sebetestování, které budou k dispozici studentům na jednotlivých součástech ČVUT, 

nebo 

b) testováním (prostřednictvím POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-

CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2) na Testovacím místě ve Studentském 

domě v Kampusu Dejvice. 

(7) Testování dle odstavce 6 je nutno provést s frekvencí jedenkrát za 7 dní, a to vždy před zahájením 

vzdělávání (tj. prezenční výuky, osobní přítomnosti na zkoušce atd.). Pro první test je doporučeno využít 

formu testování dle odstavce 6 písm. b). V případě, že je student ubytován na kolejích Správy účelových 

zařízení ČVUT a před zahájením vzdělávání zde bude osobně přítomen, je povinen se podrobit testování 

či prokázat splnění podmínky dle odstavce 4 písm. b) ještě před příchodem na kolej. 

(8) V případě, že je výsledek testu studenta dle odstavce 6 písm. a) pozitivní, je povinností studenta 

absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Student je rovněž povinen 

informovat příslušnou hygienickou stanici a bezodkladně opustit prostory ČVUT včetně prostor kolejí. 

Nelze-li jinak, smí student zůstat na kolejích za současného dodržení karanténních opatření. 

(9) Podmínku pro osobní přítomnost studenta v prostorách ČVUT dle odstavce 4 je student povinen 

prokázat vyplněním v aplikaci k tomu určené a dostupné na webových stránkách ČVUT, což je 

považováno za čestné prohlášení studenta. V případě, že student již COVID prodělal nebo byl již 

                                                           
1 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j.: MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN. 
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očkován, vyplní databázi testů tak, že nastaví negativní výsledek testu a do popisu uvede datum 

prodělání COVID respektive datum ukončení vakcinačního cyklu.  

(10) Uchazečům o přijetí ke studiu na ČVUT bude umožněna osobní přítomnost na prezenčních přijímacích 

zkouškách pouze za podmínky 

a) dle odstavce 6 písm. a) a  

b) pokud 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 dále 

stanoveno jinak.  

(11) Podmínka dle odstavce 10 písm. b) se považuje za splněnou, pokud uchazeč o studium doloží, že splňuje 

podmínky dle odstavce 5 písm. a) nebo písm. b). 

(12) Studentům v karanténě bude po dobu karantény omluvena přítomnost na prezenční výuce (student je 

povinen bezodkladně prokázat povinnost karantény); studentům bude maximálně umožněno distanční 

studium či poskytnuty materiály k samostudiu.  

 

Příklad:  Vedoucí katedry (či ústavu) stanoví 2 povolené absence – viz čl. 7 odst. 5 SZŘ. Pokud karanténní 

opatření (10 dnů) způsobí neúčast právě na dvou cvičeních, není tato neúčast počítána a 

student může chybět ještě 2x.   

   

(13) Osoby (studenti, nebo zaměstnanci ČVUT), u kterých se prokázala nákaza koronavirem, nebo osoby, 

které jsou v nařízené karanténě a dále studenti, jejichž výsledek testu dle odstavce 6 písm. b) je pozitivní, 

jsou povinny tuto skutečnost neprodleně nahlásit na email příslušné zodpovědné osobě 

na fakultě/ústavu (https://www.cvut.cz/informace‐cvut‐ke‐koronaviru). Studenti jsou povinni uvést 

další podpůrné informace:   

a) se kterými dalšími osobami z ČVUT se setkali,   

b) na jakých fakultách ČVUT studují,   

c) v případě ubytování na koleji, uvedou kolej, blok, místnost,    

d) případný požadavek na zajištění karanténního ubytování (týká se i studentů, kteří nejsou 

aktuálně na kolejích ubytováni).   

Zaměstnanci jsou povinni:   

e) oznámit tuto skutečnost svému nadřízenému,   

f) uvést, se kterými dalšími osobami na ČVUT se setkali.   

   

(14) Zodpovědná osoba součásti rozešle emailovou informací vedoucím studijních oddělení všech dotčených 

součástí, v případě ubytování na koleji, vedoucímu patřičné koleje. Na email: koronavirus@cvut.cz je 

třeba zaslat pouze zprávu o pozitivním testu.   

   

(15) Všechny součásti ČVUT jsou povinny neprodleně zajistit informování svých studentů o obsahu tohoto 

příkazu.    
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(16) Pro informování studentů o nečekaných změnách v organizaci jednotlivých předmětů bude využita 

emailová korespondence s využitím emailových adres uvedených v aplikaci „usermap.cvut.cz“.   

   

(17) Studenti a uchazeči o studium jsou povinni mít v prostorách ČVUT účinně nasazen ochranný prostředek 

dýchacích cest dle právě účinných Mimořádných opatření a při vstupu do budov ČVUT provést dezinfekci 

rukou, přičemž poskytnutí dezinfekčního prostředku zajistí součást ČVUT, která místnost užívá.  

(18) Student, který pobýval v posledních 14 dnech více než 12 hodin na území státu, který není na seznamu 

států s nízkým rizikem nákazy onemocněním COVID-19, je povinen podrobit se ochranným opatřením 

stanoveným Ministerstvem zdravotnictví ČR2. 

(19) Platí tato doporučení:   

   

a) Nepohybovat se v místech s vyšší koncentrací osob.   

b) Zvláštní pozornost věnovat ochraně rizikových skupin; součásti ČVUT přijmou vhodná opatření 

k ochraně zaměstnanců ČVUT starších 55 let, těhotných a nemocných a zaměstnanců, kteří 

nemohou omezit kontakt s rodinným příslušníkem, u kterého je zvýšen rizikový faktor (trpí 

závažným onemocněním, jeho organismus je oslaben po závažné nemoci apod.).   

c) V maximální možné míře dodržovat rozestupy.   

d) Dbát zvýšené hygieny rukou.   

e) Dbát zvýšené ostražitosti a odpovědnosti v případě nakažení jinou nemocí, zejména v případě 

kapénkových infekcí.   

   

III.   

Připravenost ČVUT na bezkontaktní výuku   

   

(1) Bezkontaktní výuka bude probíhat pomocí dvou systémů, jejichž podpora je plně zajištěna VIC: Moodle 

a MS Teams.  Jsou‐li tyto nebo jiné systémy spravované i fakultami, mohou být rovněž použity.   

(2) Z důvodů jednotnosti budou podporovány výhradně následující nástroje ‐ emailová komunikace, MS 

Teams, Moodle. Pokud tomu tak nebude, musí být studenti prokazatelně informováni před začátkem 

semestru, jaká komunikační média jednotlivých předmětů/programů budou případně použita. Pro účely 

CŽV je možné využít i jiné platformy, např. SKYPE.   

(3) Pro automatické založení Teamů v programu MS Teams slouží formulář „84010 – Pravidla vytváření týmů 

v MS Teams“ v KOS, přístupný pro rozvrháře a správce KOS. Formulář umožňuje nastavit a i v průběhu 

výuky měnit, zda má proběhnout jednorázová nebo pravidelná synchronizace učitelů a/nebo studentů 

podle toho, jak jsou zapsaní v KOS. Po ukončení platnosti požadavku ve formuláři dojde ke smazání týmu. 

Formát názvu výukového teamu v MS Teams bude například Predmet‐B201‐519U3B‐C102. Pokud není 

možné aplikovat jakékoli výše uvedené pravidlo (například předměty typu Atelier), za zřízení a naplnění 

Teamu odpovídá vedoucí ateliéru, případně garant předmětu. Doporučuje se, aby označení Teamu 

vycházelo z logiky značení ostatních předmětů, například  

PredmětB201AtelierPrijmenivedouciho.   

                                                           
2 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 20599/2020-69/MIN/KAN ze dne 3. dubna 2021. 
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(4) Administrátory MS Teams předmětu jsou garanti předmětu. Garanti předmětů zváží vymazání Teamů 

předmětů z předchozích semestrů, pokud je to možné a účelné. Při požadavku založení Teamu vyučující 

vyčkají na založení Teamu, a nebudou tak činit sami.   

(5) VIC po dobu semestru s intervalem minimálně 1x týdně bude provádět automatickou aktualizaci 

účastníků v jednotlivých Teamech podle celoškolsky dohodnutých parametrů.  

(6) Program MS Teams je určen primárně na videovýuku. Pro ukládání dokumentace a podkladů 

k jednotlivým předmětům slouží primárně systém Moodle. Pokud jsou výukové materiály ukládány do MS 

Teams, není management dokumentů (například zálohování) řízen VIC; umístění těchto materiálů je 

na zvážení a zodpovědnosti každého vyučujícího.   

  

IV.   

Zvláštní ustanovení 

 

ke stanovení přísnějšího mimořádného režimu, s ohledem na aktuální opatření Vlády ČR3, 

a Ministerstva zdravotnictví ČR4 v období od 9. března 2021, který se uplatní na všech 

součástech ČVUT 

 

 

(1) Všem zaměstnancům, jejichž fyzická přítomnost není pro chod ČVUT a pro naplnění jeho 

účelu zcela nezbytná, bude umožněn v maximální možné míře výkon práce z domova 

(homeoffice).  

 

(2) Zaměstnanci bude od 17. března 2021 umožněna osobní (fyzická) přítomnost na pracovišti 

pouze za předpokladu, pokud  

 

a) prokáže, že podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-

CoV-2, nebo 

 

b) prokáže, že podstoupil v posledních 7 dnech POC antigenní test na přítomnost 

antigenu viru SARS-CoV-2, nebo 

  

c) podstoupil preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 

prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem,  

 

a jeho výsledek je negativní; o bližších podmínkách provedení testu na pracovišti 

zaměstnavatele budou zaměstnance informovat jednotlivé součásti ČVUT, a informace 

budou uvedeny též na webových stránkách ČVUT5. 

 

d) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace 

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné 

příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost 

                                                           
3 Usnesení vlády č. 113/2021 Sb., Usnesení vlády ČR č. 115/2021 Sb., Usnesení vlády ČR č. 196/2021, Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví  
 Č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ze dne 1. března 2021. 
4 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN ze dne 5. března 2021. 
5 https://www.cvut.cz/ 

https://www.cvut.cz/
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viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 

neuplynulo více než 90 dní, nebo  

 

e) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 

onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 

dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) 

uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě 

jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba 

nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.  

 

Skutečnosti uvedené v tomto odstavci je zaměstnanec povinen prokázat vyplněním 

v aplikaci k tomu určené a dostupné na webových stránkách ČVUT6, což je považováno za 

čestné prohlášení. 

V případě, že zaměstnanec COVID prodělal nebo byl již očkován, vyplní databázi testů tak, 

že nastaví negativní výsledek testu a do popisu uvede datum prodělání COVID respektive 

datum ukončení vakcinačního cyklu.  

 

(3) Zaměstnancům se ukládá, aby v případě pozitivního výsledku testu informovali 

zaměstnavatele o své nezpůsobilosti k práci v prostorách ČVUT; tuto informaci budou 

evidovat kmenové součásti zaměstnance a poskytovat v odůvodněných případech ostatním 

součástem. Plnění povinnosti 7  zaměstnavatele vést evidenci provedených testů 

u zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2, které lze použít laickou 

osobou, zajistí každá součást. 

 

(4) Zaměstnanci, či studenti, nacházející se na pracovištích ČVUT, či přicházející zde do styku 

s jinými osobami, musí mít účinně nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor, 

nanorouška apod.) kategorie FFP2 (či KN95) a vyšší, ve všech společných prostorách; to 

neplatí, pokud jsou po celý den sami v místnosti uzavřené obvodovými stěnami a nedochází 

zde ke kontaktu s dalšími osobami, a v případě nezbytné konzumace jídla a nápojů.  

 

(5) Mimo osob,  

 
a) které se prokáží platným průkazem zaměstnance ČVUT, 

 
b) otevřou si vstup klíčem (čipem či kartou apod.), 

 
c) orgánů Policie ČR či Městské policie, 

 
d) zdravotnické služby, 

 
e) hasičů,  

 
f) které odstraňují havárie či provádějí revize, 

 
g) které se prokáží pověřením orgánu veřejné správy (např. Ministerstvo financí, Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrát hl. m. Prahy apod.) k provedení kontroly, 

                                                           
6 https://www.cvut.cz/ 
7 Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze 5. března 2021 Č.j.: MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN (s účinností od 9. března 2021). 

https://www.cvut.cz/
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h) studentů, kteří prokáží důvod svého vstupu, 

 
i) které prokáží potřebu přístupu do podatelny, 

 
j) osob, kterým je umožněn vstup na základě jiných ustanovení v tomto příkazu,  

 
nebude do budovy na adrese Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 umožněn vstup žádným jiným 
osobám (odůvodněné výjimky povolí ostraha budovy /vrátní /recepční a provedou o takovém vstupu 
záznam). 
 
Osoby, které nejsou zaměstnanci ČVUT, jsou povinny svojí přítomnost v budově maximálně omezit. 
 

(5) Po celou dobu, po kterou se jakékoliv třetí osoby nacházejí v budově na adrese Jugoslávských partyzánů 
1580/3, Praha 6, jsou povinny používat ochranné prostředky dýchacích cest (respirátor, nanorouška 
apod.) kategorie FFP2 (či KN95) případně vyšší; to neplatí v případě nezbytné konzumace jídla a nápojů. 
Osoba, která takovým ochranným prostředkem nebude vybavena, nebude do budovy vpuštěna (týká 
se i podatelny) či bude vykázána. 

 

(6) Součásti, které mají svěřený majetek do správy, upraví pravidla vstupu osob do budov a na pozemky 

v majetku ČVUT obdobně vzhledem k povaze provozu, resp. účelu, za jakým je majetek využíván 

(pronájmy) s přihlédnutím k užívání tohoto majetku zaměstnanci ČVUT. 

 
(7) Všichni zaměstnanci ČVUT jsou povinni se denně seznámit s aktuálními informacemi k situaci ohledně 

postupu ČVUT v záležitosti koronaviru uveřejněnými na webových stránkách ČVUT 
(https://www.cvut.cz/), a řídit se pokyny tam uvedenými; pracovníkům, kteří nemají přístup k webovému 
rozhraní, jsou povinni tyto informace zprostředkovat jejich nejbližší nadřízení.  

 
V. 

Závěrečná ustanovení    

  

(1) Zrušuje se Příkaz rektora č. 18/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem.  

(2) Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 23. listopadu 2020.  

  

    

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., v. r.  

rektor   

 

*** 

 

Změny provedené Dodatkem č. 1 nabývají účinnosti dnem 15. ledna 2021.  

Změny provedené Dodatkem č. 2 nabývají účinnosti dnem 3. března 2021.  

Změny provedené Dodatkem č. 3 nabývají účinnosti dnem 9. března 2021 (část od 17. března 2021).  

Změny provedené Dodatkem č. 4 nabývají účinnosti dnem 9. března 2021 (část od 17. března 2021).  

Změny provedené Dodatkem č. 5 nabývají účinnosti dnem 27. dubna 2021. 

 

 

https://www.cvut.cz/

