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Krizový štáb UK FTVS (dále jen „KŠ“) se sešel za účelem projednání očekávaných dopadu na
činnost UK FTVS v souvislosti aktuálně platnými Mimořádnými a ochrannými opatřeními
Ministerstva zdravotnictví ČR platných od 22. 11. 2021 a sdělení JM rektora ze dne 19. 11. 2021.
1. V návaznosti na obsah Mimořádných ochranných opatření MZ ČR č. 1037 ze dne 19. 11.
s platností od 22. 11. 2021 a z důvodu minimalizace dopadů šíření COVID19 na studenty a
vyučující a dále s cíli minimalizovat riziko přenosu COVID19, minimalizovat rizika uvalení
karantény na větší počet studentů, a dále co nejdéle zachovat prezenční formu výuky v seminářích
a cvičeních pro co největší počet studentů, pro zachování kvality a naplnění výstupů z učení v
jednotlivých předmětech FTVS UK následující opatření:
Výuka
přednášky pro velké skupiny – tj. nad 50 osob probíhají pouze online formou
Nošení respirátorů
ve všech prostorách FTVS i při výuce seminářů a cvičení. Výjimku na nošení ochrany horních
dýchacích cest mají sportovní aktivit a aktivity náročné na dýchání, vyučující, konzultace a ústní
zkoušky. O náročnosti příslušné aktivity rozhoduje vyučující. Nošení respirátorů v průběhu výuky
se týká pedagogů, kteří se nemohou prokázat splnění bezinfekčnosti O-N, a to bez ohledu na
náročnost výuky či aktivit v průběhu výuky.
2. Promoce a další akademické obřady
Počínaje dnem 23. 11. 2021 jsou z rozhodnutí JM rektora všechny promoce zrušeny a proběhnou
v náhradním termínu.
3. Celoživotní vzdělávání a doplňková činnost
Ve vzdělávacích aktivitách platí stejné opatření jako pro vzdělávání v hlavní činnosti a dále
všichni frekventanti prokazují bezinfekčnost (O-N), za evidenci odpovídá organizátor akce.
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Zkoušky v prezenční formě, kongresy apod. při počtu větším než 20 osob se všichni účastníci
prokazují splněním podmínek O-N s výjimkou pro osoby do dovršení 18 let věku a osoby
s kontraindikací pro očkování se prokazují RT PCR negativním testem ne starším než 72 hodin.
Účastník akce má povinnost prokázat splnění podmínek.
4. Koleje
Studenti ubytovaní na kolejích prokazují před zahájením ubytování bezinfekčnost těmito způsoby:
a) očkování (14 dní po dokončení očkovacího schématu),
b) prodělání nemoci (180 dnů od prvního pozitivního testu u laboratorně potvrzeného
onemocnění covid-19),
c) negativní rychlý antigenní test (RAT) s platností 24 hodin / nebo PCR test splatností 72
hodin prokázaný potvrzením od poskytovatele zdravotních služeb.
Skutečnosti se prokazují před zahájením ubytování a pak dále každých 7 dnů, s výjimkou
skutečnosti pod písm. a), b), které s e prokazují pouze před zahájením ubytování.
5. Povinné testování zaměstnanců - MO MZ ČR zde dne 19. listopadu 2021 č. 1036
- Všem zaměstnavatelům na území České republiky se nařizuje zajistit pravidelné testování všech
svých zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, a to provedeného na
pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití
laickou osobou) nebo provedeného prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) prováděného
poskytovatelem zdravotních služeb, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden.
- Všem zaměstnancům se nařizuje na výzvu zaměstnavatele podstoupit rychlý antigenní test na
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 ve stanovené frekvenci. Není-li zaměstnanec v
den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede
v den jeho příchodu na pracoviště.
- V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test, nařizuje se zaměstnavateli tuto skutečnost bez
zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Zaměstnanci,
který odmítne podstoupit test, se nařizuje nosit ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je
respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle
příslušných norem, po celou dobu přítomnosti na pracovišti, s výjimkou doby, dodržovat rozestup
alespoň 1,5 m od ostatních osob a stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace
potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest. Zaměstnavateli se nařizuje
zajistit organizačním opatřením omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami na
nezbytnou míru.
5.1 Povinnost dle výše uvedeného se nevztahuje na osoby, které:
a) jsou očkované proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného
očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku,
b) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a
od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
c) podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s
negativním výsledkem,
d) podstoupily v posledních 7 dnech rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem.
5.2 Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli skutečnosti prokázat, a to:
a) skutečnost podle písm. a) národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o
provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU
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COVID1 ; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané
alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v
seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví;
písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání
vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým
přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno i) léčivým
přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle
nařízení (ES) č. 726/2004, nebo ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem
léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou
zdravotnickou organizací pro nouzové použití;
b) skutečnosti podle písm. b) až d) záznamem v Informačním systému infekčních nemocí nebo
potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.
O provedení nařízení a následných kroků budou všichni zaměstnanci informování hromadným
mailem. Zodpovídá: proděkan Chrudimský
zapsal:

Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.

schválil:

ing. Milan Skrbek, vedoucí KŠ
doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc., děkanka UK FTVS

na vědomí:

doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. proděkan pro vědu a výzkumnou činnost
Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D., proděkan pro studium
ing. Radim Zelenka, Ph.D., tajemník fakulty
PhDr. Jakub Kokštejn, Ph.D., předseda Akademického senátu UK FTVS
Vedoucí kateder a center
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.
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