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UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

Krizový štáb UK FTVS 

 Zápis ze zasedání Krizového štábu UK FTVS 

 Přítomni (bez titulů): E. Kohlíková, M. Skrbek (online), R. Zelenka 

Omluveni (bez titulů): ---- 

Hosté:  ----  

Datum: 29. 12. 2020 

Čas: 10:00 

Místo: Místnost H102 

    Jednání 

Krizový štáb UK FTVS (dále jen „KŠ“) se sešel za účelem projednání nově vydané legislativy – 

Usnesení Vlády ČR – ze dne 23. 12. 2020 a jejího dopadu na činnost UK FTVS. Jedná se o Usnesení 

Vlády č. 1373, 1374, 1375, 1376 a 1377. 

Usnesení Vlády ČR č. 1373: 

Usnesením Vlády ČR č. 1373 Vláda ČR podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o 

bezpečnosti České republiky, prodlužuje do 22. ledna 2021 nouzový stav vyhlášený usnesením 

vlády ze dne 30. 09. 2020 (ve znění pozdějších prodloužení NS) a to na základě souhlasu Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 22. prosince 2020 č. 

1443. 

Usnesení Vlády ČR č. 1375: 

Usnesení Vlády ČR č. 1375 s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 

2021 do 23:59 hod. ve vztahu k UK FTVS: 

 Nařizuje: 

o omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru; 

o pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob s výjimkou zaměstnanců 

vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, studentů při poskytování vzdělávání ve 

školách; 

o zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry. 
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Dopad na UK FTVS:  

Vzhledem k: 

o zhoršené epidemiologické situaci v ČR a zvýšenému přenosu viru SARS-COV-2; 

o zvyšujícímu se počtu zaměstnanců UK FTVS v karanténě (izolaci) a tím nemožnosti vykonávat 

práci; 

o zpřísnění legislativních opatření proti šíření viru SARS-COV-2 (viz Usnesení Vlády ČR); 

o přípravám na letní semestr ak. roku 2020/2021, které probíhají ve standardním režimu; 

o zamezení ohrožení proběhnutí zkouškového období zimního semestru ak. roku 2020/2021 

Krizový štáb UK FTVS nařizuje všem zaměstnancům UK FTVS, aby omezili osobní kontakty 

s ostatními zaměstnanci, odložili zbytné osobní jednání, dodržovali nejméně dvoumetrový odstup 

při nezbytném osobním jednání s ostatními osobami a zajistili pracovní porady a veškerá jednání 

orgánů UK FTVS pouze formou online nebo aby tyto jednání byla přesunuta na pozdější termíny. 

Výše uvedené platí nejméně do začátku letního semestru ak. roku 2020/2021. 

Usnesení Vlády ČR č. 1376: 

Usnesení Vlády ČR č. 1376 s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 

2021 do 23:59 hod. ve vztahu k UK FTVS: 

 zakazuje: 

o kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou praktické výuky a praxe 

podle zákona č. 95/2004 Sb. (podrobnosti viz Usnesení); 

o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, 

kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor 

venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní 

činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření 

umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, 

výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v 

rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány, 

(podrobnosti viz Usnesení); 

o poskytování ubytovacích služeb, s výjimkami (podrobnosti viz Usnesení). 

 Omezuje: 

provoz knihoven tak, že se zakazuje provádět výdej výpůjček a jejich vracení jinak než 

bezkontaktně. 

Dopad na UK FTVS:  
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1) Knihovna UK FTVS: bude otevřen pouze výpůjční protokol pouze pro individuální návštěvy za 

účelem poskytování studijní literatury. Výdej literatury bude probíhat pouze bezkontaktně a po 

předchozím objednání a vrácení opět bezkontaktně. Studovna je zavřena. 

Provede: Doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. proděkan pro vědu a výzkumnou činnost, DS a 

rigorózní řízení 

2) Sportoviště: jsou otevřena vnitřní a venkovní sportoviště pouze pro sportovní činnosti spojené 

s výukou v studijním programu, ve kterém je sportovní činnost stěžejní součástí a pro osoby, 

které se připravují v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti 

jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a 

sportovních akcí, které nejsou zakázány. 

Provede: Mgr. V. Hojka, Ph.D., proděkan pro studium UK FTVS, PaedDr. Jaroslav Sedláček, 

Vedoucí správy sportovišť, Ing. Pavel Přindiš Vedoucí střediska Loděnice  Troja 

3) Vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě s výjimkou praktické výuky a praxe podle zákona 

č. 95/2004 Sb., jsou zakázány. Výuka CŽV probíhá distanční formou. 

Provede: Mgr. J. Chrudimský, Ph.D., proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj UK FTVS 

4) Hostel: ubytování v hostelu je možné za podmínek určených v Usnesení a to pouze osobám: 

o za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti; 

o kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona; 

o cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území 

České republiky; 

o kterým byla nařízena izolace nebo karanténa; 

o jejichž ubytování bylo sjednáno státem; 

o za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády; 

na základě vyplněného čestného prohlášení. 

Provede: Lucie Nováková, Vedoucí koleje a hostelu 

Usnesení Vlády ČR č. 1377: 

Usnesení Vlády ČR č. 1377 s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 

2021 do 23:59 hod. ve vztahu k UK FTVS: 

 omezuje: 

o provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., a to tak, že zakazuje osobní přítomnost 

studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob; zákaz osobní 

přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje:  
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 na účast na klinické a praktické výuce a praxi, studentů studijních programů 

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. 

o provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, 

kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s 

výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle výše uvedeného bodu; 

o provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s 

výjimkou studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí 

akreditovaného vzdělávacího či studijního programu. 

Dopad na UK FTVS: 

1) Výuka: 

o Povolena účast na ZK do 10 osob; 

o Povolena klinická a praktická výuka studijních programů Fyzioterapie, Ortotik – protetik; 

o Povolena pedagogická praktická výuka a praxe v MŠ, ZŠ a SŠ; 

o Oproti předchozímu Usnesení je ostatní výuka nepovolena. 

Provede: Mgr. V. Hojka, Ph.D., proděkan pro studium UK FTVS (na základě nastaveného 

procesu výuky v ZS a v koordinaci s UK) 

2) Koleje: ubytování v koleji je možné za podmínek určených v Usnesení a to pouze studentům, 

kteří se se mohou účastnit vzdělávání podle výše uvedeného za předpokladu vyplnění čestného 

prohlášení. 

3) Výcviková střediska: vánoční a novoroční rekreační pobyty jsou zrušeny. Výcvikové kurzy jsou 

povoleny za těchto podmínek: 

o Výcvikový kurz je součástí akreditovaného vzdělávacího či studijního programu, ve kterých je 

sportovní činnost stěžejní složkou; 

o Kurzů se účastní studenti, kteří se mohou účastnit výuky dle odstavce 1., Usnesení Vlády č. 1377; 

o Vytvoření režimových opatření. 

Provede: Mgr. V. Hojka, Ph.D., proděkan pro studium UK FTVS (na základě nastaveného 

procesu výuky v ZS a v koordinaci s UK) a Mgr. J. Chrudimský, Ph.D., proděkan pro vnitřní 

záležitosti a rozvoj UK FTVS. 

4) Podatelna UK FTVS: Otevírací doba podatelny UK FTVS je v pracovní dny od 08:00 – 12:00. 

Provede: Jana Introvičová, Podatelna UK FTVS 
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Usnesení Vlády ČR č. 1049: 

Usnesení Vlády ČR č. 1049 s účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 

do 23:59 hod. ve vztahu k UK FTVS: 

 nařizuje 

pohlížet  na  čestné prohlášení osob,  jejichž  pracovněprávní  vztah  vznikne  ode  dne  vyhlášení  

tohoto  opatření do ukončení nouzového stavu a jejichž sjednaný druh práce je podle zákona 

č.258/2000 Sb. zařazen do kategorie první nebo druhé kategorie jako na posouzení  zdravotní  

způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č.373/2011 Sb. (podrobnosti viz 

Usnesení). 

 uděluje 

výjimku  z provádění periodických  lékařských  prohlídek  podle  vyhlášky  č.  79/2013  Sb. 

(podrobnosti viz Usnesení). 

 ukládá 

považovat za nadále platné lékařské posudky, jejichž platnost skončí v době trvání tohoto 

nouzového stavu (podrobnosti viz Usnesení). 

Provede: Eva Pavlišová, Personální oddělení 

Mimořádné opatření MZ ČR 

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 07. 12. 2020 zakazuje s účinností od 08. 12. 2020 všem osobám 

na území ČR pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) ve všech vnitřních 

prostorech, MHD (včetně nástupišť atd.), motor. Vozidlech, ostatních veřejných místech 

v zastavěném území obce, kde může dojít k setkání alespoň dvou osob ve stejném čase a místě ve 

vzdálenosti menší než dva metry mimo určené výjimky (viz Mimořádné opatření). 

Dopad na UK FTVS: Bez výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest se mohou 

pohybovat: 

o studenti a akademičtí pracovníci podle zákona č. 111/1998 Sb., v rámci vzdělávací aktivity, 

jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména sportovní výuka); 

o ubytovaní studenti při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory); 

o osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla; 

o sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních 

prostorech, ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti 
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a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud konají tyto 

sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné 

činnosti, ve vnitřních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni 

konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, která pro ně není výkonem 

zaměstnání či podnikatelské činnosti, pokud sportovec či sportovci v případě individuálních 

sportů, nebo všichni členové týmu v rámci kolektivních sportů, absolvovali s negativním 

výsledkem RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo antigenní test na přítomnost 

antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin. 

Provede: Mgr. V. Hojka, Ph.D., proděkan pro studium UK FTVS, Lucie Nováková, Vedoucí koleje 

a hostelu, PaedDr. Jaroslav Sedláček, Vedoucí správy sportovišť, Ing. Pavel Přindiš Vedoucí 

střediska Loděnice Troja, Mgr. Lukáš Zicha – středisko Mulda, Ing. Pavel Sittek – Středisko Horní 

Malá Úpa 

  

zapsal:  Ing. Milan Skrbek 

schválila:  Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc., Děkanka UK FTVS 

  Ing. Radim Zelenka, Ph.D., tajemník 

na vědomí:    Doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. proděkan pro vědu a výzkumnou činnost 

Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D., proděkan pro studium  

Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D., proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj  

PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA, předseda Akademického senátu UK FTVS 

Eva Pavlišová, Personalistka 

  PaedDr. Jaroslav Sedláček, Vedoucí správy sportovišť 

  Lucie Nováková, Vedoucí koleje a hostelu 

  Ing. Pavel Přindiš Vedoucí střediska Loděnice Troja 

  Mgr. Lukáš Zicha, středisko Mulda 

Ing. Pavel Sittek, středisko Horní Malá Úpa 

Jana Introvičová, Podatelna UK FTVS 

 

Příští jednání KŠ: dle vývoje aktuální situace.  


