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Úvod
Toto opatření je vydáváno pro potřeby stanovení procesních postupů souvisejících s mimořádnou
epidemiologickou situací v České republice.
Toto opatření je podřízeno všem aktuálním opatřením nadřízených orgánů veřejné moci a rektora UK
platných v době vydání tohoto opatření.
Jednotlivé konkrétní oblasti činností fakulty (studium, CŽV, koleje,…) mohou být v následujícím
období upravovány vnitřními směrnicemi, opatřeními a pokyny vedoucích pracovníků.
Čl. 1
Rozsah účinnosti
Toto opatření je účinné pro všechny zaměstnance UK FTVS s platnou pracovní smlouvou, smlouvou
o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce.
Tímto opatřením je dotčena činnost externích fyzických a právnických osob, které mají smluvní vztah
s UK FTVS, především subjektům v dlouhodobém a krátkodobém pronájmu v areálu Veleslavín a
dále všem osobám, které vstoupí do budov a zařízení, které jsou ve správě UK FTVS.

Čl. 2
Základní povinnosti
Všechny osoby definované v Čl. 1 tohoto opatření jsou při výkonu své činnosti povinny vždy
dodržovat aktuální opatření kompetentních orgánů veřejné moci, popř. aktuální pokyny a
opatření vydané vedením UK.

Čl. 3
Aktualizace vnitřních předpisů
V návaznosti na rozvolňování pravidel nadřízených orgánů veřejné moci a v návaznosti na ukončení
mimořádného stavu na univerzitě, který byl vyhlášen v důsledku pandemie onemocnění COVID-19
OR č. 46/2020 a trval do 25. června 2021, dále v návaznosti na OR č. 27/2021 Odvolání mimořádných
opatření k organizaci práce, tímto:
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a) se ruší Opatření děkanky č. 15/2020 – Operativní postup při mimořádné epidemiologické
situaci k 1. 9. 2020
b) se ruší Opatření děkanky č. 19/2020 – Podmínky pro výkon práce z domova v průběhu
mimořádné epidemiologické situace v České republice
c) se ruší Opatření děkanky č. 6/2021 – Mimořádné opatření
Na základě výše uvedených skutečností končí povinnost výkonu práce z domova nařízená plošně pro
všechny zaměstnance univerzity a organizace práce na univerzitě se vrací do obvyklého režimu.
Čl. 4
Zveřejnění
Vedoucí jednotlivých oddělení děkanátu a vedoucí pracovišť zajistí co nejefektivnější formu
zveřejnění a distribuci tohoto opatření, a to:
a) na webových stránkách UK FTVS
b) na informačních obrazovkách ve vestibulu areálu Veleslavín
c) e-mailem všem zaměstnancům fakulty
Čl. 5
Závěrečné ustanovení
Toto opatření nabývá účinnosti dnem jeho podpisu a vyvěšením na úřední desce UK FTVS.

V Praze, dne 1. 7. 2021
doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
děkanka UK FTVS
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