ROZHODNUTÍ REKTORA

Č. 19/2020

Zajištění podmínek studia a výkon práce na ČZU od
1. 9. 2020
Článek 1
Předmět rozhodnutí
(1)

Toto rozhodnutí se vydává za účelem zamezení šíření nákazy koronavirem a v souladu obecně
závaznými právními předpisy, zejména s mimořádnými a ochrannými opatřeními Ministerstva
zdravotnictví:
a. ochranné opatření č. j.: MZDR 20599/2020-25/MIN/KAN ze dne 24. srpna 2020 „omezení překročení státní hranice ČR“;
b. mimořádné opatření č. j.: MZDR 20588/2020-14/MIN/KAN ze dne 24. srpna 2020 –
„zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 1. 9. 2020“;
c. mimořádné opatření č. j.: MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN ze dne 24. srpna 2020 –
„nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 1. 9. 2020“;
d. mimořádné opatření č. j.: MZDR 15757/2020-32/MIN/KAN ze dne 24. srpna 2020 –
„izolace a karanténa s účinností od 1. 9. 2020“

Článek 2
Zajištění podmínek studia na ČZU
(1)

V průběhu akademického roku bude ČZU vyvíjet snahu udržet v největší možné míře
v bakalářském a magisterském a doktorském studiu kontaktní výuku v celém rozsahu
(přednášky, cvičení, semináře, konzultace, aj.).

(2)

Student se může fyzicky účastnit výuky pouze při splnění následujících podmínek:
a. je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
b. nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření či izolaci ve smyslu § 2 odst. 6 zákona
č. 258/2000 Sb.,
c. provede dezinfekci rukou dezinfekčními prostředky,
d. splní ostatní povinnosti stanovené v tomto rozhodnutí (tj. odst. 5 a násl. tohoto
článku).

(3)

V případě, že student nesplní podmínky fyzické účasti na studiu dle tohoto článku, bude fyzická
účast studenta ve výuce nahrazena povinnostmi stanovenými konkrétním vyučujícím dle čl. 3
odst. 1 písm. e) tohoto rozhodnutí. Za tímto účelem je student povinen vyučujícího kontaktovat
prostředky komunikace na dálku.

INTERNÍ PŘEDPISY ČZU

ROZHODNUTÍ REKTORA Č. 19/2020

STRANA

1/4

(4)

V případě, že student či uchazeč o studium (dále jen „student“) se fyzicky dostaví na studijní
oddělení popř. jiné pracoviště vykonávající činnost orgánu veřejné moci a správního orgánu
(tedy pracoviště rozhodující o právech a povinnostech studenta), je v těchto prostorách zakázán
pohyb a pobyt všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos a ústa).

(5)

V případě, že student pobýval v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na území států, které
nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, je povinen
bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky
nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici a zároveň ČZU prostřednictvím
formuláře dostupného na https://aktualne.czu.cz/ a bezodkladně se na vlastní náklady podrobit
RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 a výsledek tohoto testu předložit na studijní oddělení
(v případě studenta cizince na oddělení mezinárodních vztahů) příslušné fakulty či IVP. Do doby
než student předloží negativní RT-PCR test na přítomnost SARS CoV-2 nesmí vstupovat a
pohybovat se v žádných prostorách ČZU, vyjma případného ubytování na kolejích v prostorách
vymezených pro osoby v karanténním opatření.

(6)

V případě, že student pobýval v zahraničí dle odst. 6 tohoto článku je povinen při pobytu a
pohybu na ČZU nosit ochranné prostředky dýchacích cest, a to nejméně po dobu 14 dnů od
vstupu na území České republiky.

(7)

V případě studenta cizince, který pobýval v zahraničí dle odst. 6 tohoto článku je ochranným
opatřením MZDR nařízena též povinnost podrobit se druhému RT-PCR testu na přítomnost SARS
CoV-2, a to po 14 dnech od vstupu na území České republiky, a to pokud orgán ochrany
veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních v
souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření. Tento druhý test není třeba
předkládat oddělení mezinárodních vztahů.

(8)

Vzhledem k povinnosti ČZU jakožto subjektu přijímajícího cizince, kteří vstoupili na území České
republiky po 1. 7. 2020, dohlédnout na zajištění ubytování, zdravotní péči a návrat do země
původu je student cizinec povinen se zaregistrovat a uvést všechny požadované údaje
prostřednictvím formuláře dostupného na https://aktualne.czu.cz/.

(9)

Je zakázáno pořádat divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní,
kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění,
výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak
veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve
venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb
s výjimkami stanovenými v mimořádném opatření MZDR

(10) V případě konání akce dle odst. 10 tohoto článku s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob
konaných ve vnitřních prostorech staveb jsou účastníci takovéto akce povinni použít ochranné
prostředky dýchacích cest s výjimkami stanovenými v mimořádném opatření MZDR.
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Článek 3
Výkon práce zaměstnanců a osob v obdobném postavení na ČZU
(1)

Výkon práce na ČZU probíhá standardně dle pokynů nadřízeného zaměstnance a současně za
dodržení podmínek (obdobně) uvedených v čl. 2 odst. 5 až 10 tohoto rozhodnutí, tzn.:
a. dle čl. 2 odst. 5 pobýval-li zaměstnanec v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na
území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu
onemocněníCOVID-19, je povinen bezprostředně po vstupu na území České republiky
oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské
hygienické stanici a zároveň ČZU prostřednictvím formuláře dostupného na
https://aktualne.czu.cz/ a bezodkladně se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na
přítomnost SARS CoV-2 a výsledek tohoto testu předložit svému přímému
nadřízenému. Do doby než zaměstnanec předloží negativní RT-PCR test na přítomnost
SARS CoV-2 nesmí vstupovat a pohybovat se v žádných prostorách ČZU, vyjma
případného ubytování na kolejích v prostorách vymezených pro osoby v karanténním
opatření.
b. dle čl. 3 odst. 6 v případě, že zaměstnanec pobýval v zahraničí dle písm. a) tohoto
odstavce jsou povinen při pobytu a pohybu na ČZU nosit ochranné prostředky
dýchacích cest, a to nejméně po dobu 14 dnů od vstupu na území České republiky.
c. dle čl. 2 odst. 7 v případě zaměstnance cizince písm. a) tohoto odstavce je ochranným
opatřením MZDR nařízena též povinnost podrobit se druhému RT-PCR testu na
přítomnost SARS CoV-2, a to po 14 dnech od vstupu na území České republiky, a to
pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl
o jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce
těchto opatření. Tento druhý test není třeba předkládat nadřízenému zaměstnanci.
d. dle čl. 2 odst. 8 vzhledem k povinnosti ČZU jakožto subjektu přijímajícího cizince, kteří
vstoupili na území České republiky po 1. 7. 2020, dohlédnout na zajištění ubytování,
zdravotní péči a návrat do země původu je zaměstnanec cizinec povinen se
zaregistrovat a uvést všechny požadované údaje prostřednictvím formuláře
dostupného https://aktualne.czu.cz/.
e. vyučující jednotlivých studijních předmětů musejí, v případě potřeby identifikované
podle čl. 2 odst. 3 tohoto rozhodnutí, zavést hybridní formy výuky, kdy se bude přímá
kontaktní výuka kombinovat s přenosem výuky on-line a s využíváním dalších
efektivních metod e-learningu. Podmínky a doporučení pro zajištění hybridní výuky
budou specifikovány v metodickém pokynu.
f. dle čl. 2 odst. 9 je zakázáno pořádat divadelní, hudební, filmová a další umělecká
představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim
podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky,
trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí
přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních
prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb s
výjimkami stanovenými v mimořádném opatření MZDR.
g. dle čl. 2 odst. 10 v případě konání akce dle písm. e) tohoto odstavce s účastí přesahující
ve stejný čas 100 osob konaných ve vnitřních prostorech staveb jsou účastníci takovéto
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akce povinni použít ochranné prostředky dýchacích cest s výjimkami stanovenými
v mimořádném opatření MZDR.
(2)

Vyjma výše uvedeného může zaměstnanec či osoba v obdobném postavení vstupovat a
pohybovat se v prostorách ČZU při splnění následujících podmínek:
h. je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
i. provede dezinfekci rukou dezinfekčními prostředky,
j. nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření či izolaci ve smyslu § 2 odst. 6 zákona
č. 258/2000 Sb.

Článek 4
Závěrečná ustanovení
(1)

Seznam zemí s nízkým rizikem výskytu nákazy nemocí COVID-19 je průběžně vydáván
Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

(2)

Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem vyhlášení a účinnosti dnem 1. 9. 2020.

V Praze dne 31. srpna 2020

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
rektor, v. r.
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