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Rozhodnutí rektora č. 24R/2020
SOUHRN DOČASNÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
ze dne 25. 5. 2020 s účinností od 25. 5. 2020
ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 6. 2020 s účinností od 11. 6. 2020, dodatku č. 2 ze dne 21. 6. 2020 s účinností
od 22. 6. 2020, dodatku č. 3 ze dne 23. 6. 2020 s účinností od 23. 6. 2020, dodatku č. 4 ze dne 1. 7. 2020
s účinností od 1. 7. 2020, dodatku č. 5 ze dne 27. 7. 2020 s účinností od 27. 7. 2020, dodatku č. 6 ze dne
10. 9. 2020 s účinností od 10. 9. 2020, dodatku č. 7 ze dne 17. 9. 2020 s účinností od 18. 9. 2020, dodatku č. 8
ze dne 22. 9. 2020 s účinností od 23. 9. 2020 a dodatku č. 9 ze dne 23. 9. 2020 s účinností od 24. 9.
2020, dodatku č. 10 ze dne 24. 9. 2020 s účinností od 24. 9. 2020, dodatku č. 11 ze dne 1. 10. 2020 s účinností
od 5. 10. 2020, dodatku č. 12 ze dne 9. 10. 2020 s účinností od 12. 10. 2020, dodatku č. 13 ze dne 13. 10. 2020
s účinností od 14. 10. 2020, dodatku č. 14 ze dne 19. 10. 2020 s účinností od 19. 10. 2020, dodatku č. 15 ze dne
20. 10. 2020 s účinností od 21. 10. 2020, dodatku č. 16 ze dne 22. 10. 2020 s účinností od 22. 10. 2020, dodatku
č. 17 ze dne 23. 10. 2020 s účinností od 23. 10. 2020, dodatku č. 18 ze dne 24. 11. 2020 s účinností od 25. 11.
2020 a dodatku č. 19 ze dne 2. 12. 2020 s účinností od 3. 12. 2020

S ohledem na platná mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví, Krajské hygienické
stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se
sídlem v Karlových Varech a usnesení vlády České republiky vztahující se k prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 nařizuji s účinností od 3. prosince 2020 do odvolání tato dočasná mimořádná opatření:

Přítomnost osob na univerzitě, používání ochranných prostředků dýchacích cest
1.

Nařizuji, aby jakákoliv osoba byla osobně přítomna na Západočeské univerzitě v Plzni
(dále jen „ZČU“) či její součásti pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží
odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.

2.

Nařizuji všem osobám, aby při pobytu nebo pohybu ve vnitřních prostorách staveb ZČU
a všech veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas
k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry (nejedná-li se výlučně
o členy společné domácnosti), používaly ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa)
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének; toto však neplatí pro:

− studenty a akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter
neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. hra na dechové nástroje, zpěv),
− osobu s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou
nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejíž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav jí neumožňují dodržování tohoto zákazu,
− dítě do dvou let věku,
− zaměstnance a osoby v obdobném postavení po dobu, kdy vykonávají práci
na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné
osoby,
− osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního
představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě
audiovizuálního díla nebo pořadu,
− moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a
dalších pořadech,
− strávníky v menzách a bufetech v době konzumace potravin a pokrmů včetně
nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu,
− sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve
venkovních prostorech,
− zákazníky provozoven stravovacích zařízení v době konzumace potravin a pokrmů
včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu.
Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby student při výuce viděl na ústa učitele, je
možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za
podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry o žáků nebo studentů.
3.

Nařizuji všem osobám, aby udržovali odstup od jiných osob alespoň 2 metry s výjimkou
sportovní činnost tam, kde to z povahy věci není možné.

4.

Zakazuji pobývat na veřejně přístupných místech v počtu více než 6 osob, s výjimkou
členů domácnosti, zaměstnanců vykonávajících práci pro ZČU, osob, které společně
konají činnost, ke které jsou povinny dle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve
větším počtu osob a studentů při poskytování vzdělávání za podmínek uvedených níže.

5.

Nařizuji všem osobám omezit kontakt s jinými osobami na nejnižší možnou míru.
Provoz ZČU

6. Nařizuji omezení provozu vyplývající z nouzového stavu, spočívající v:
a) omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli,
s jinými účastníky správních řízení) a dalšími osobami (dále jen „veřejnost“) na
nezbytně nutnou úroveň, přičemž omezení kontaktu se provede zejména takto:
o upřednostnění písemného, elektronického či telefonického kontaktu před
osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění
osobního kontaktu veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném tímto
rozhodnutím,
o příjem veškerých dokumentů od veřejnosti pouze prostřednictvím podatelny,
vždy kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,

o dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím
opatření omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených
hygienických opatření,
o výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců
b) omezení rozsahu úředních hodin na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni,
a to v čase dostupném pro veřejnost; přičemž informace o změně úředních hodin
budou zveřejněny na úřední desce,
c) zajištění činnosti pracoviště tak, aby případné karanténní opatření vůči části
zaměstnanců neohrozilo akceschopnost pracoviště (např. střídání oddělených skupin
zaměstnanců, práce na dálku).
Přítomnost studentů na ZČU (výuka) a omezení rozsahu vzdělávání
7. Zakazuji osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas
zkoušky více než 10 osob, při studiu na ZČU a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.
Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů 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,
b) účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,
c) laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku
bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20
studentů, přičemž s účinností od 7. prosince 2020 se tento zákaz nevztahuje na
laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku bakalářského nebo
magisterského studijního programu (bez rozlišení ročníků) za přítomnosti nejvýše
20 studentů,
d) studium v doktorském studijním programu,
e) individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo
odevzdání studijní literatury,
f) s účinností od 7. prosince 2020 se tento zákaz nevztahuje na studenty prvních
ročníků za přítomnosti nejvýše 20 studentů.
8. Zakazuji, aby součástí vzdělávání byl/a
a) zpěv, to však neplatí pro studijní program, ve kterém je zpěv stěžejní součástí
rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu,
b) sportovní činnost, to však neplatí pro studijní program, ve kterém je sportovní
činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či
studijního programu.
9.

Zakazuji sportovní činnost jako součást vzdělávání, s výjimkou studijních programů
vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo
akreditovaného studijního programu a s výjimkou středisek volného času při činnostech,
při kterých je sportovní činnost podstatou zájmového vzdělávání.

Provoz knihoven
10.

Provoz knihoven se omezuje tak, že:
a) V provozovně se nepřipouští přítomnost více návštěvníků, než je 1 návštěvník na
15 m2 plochy části knihovny, která je přístupná veřejnosti,
b) zaměstnanci knihovny aktivně brání tomu, aby se návštěvníci zdržovali v kratších
vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti.
c) pracoviště zajistí, aby jeho zaměstnanci prováděli hygienu rukou se zvýšenou
frekvencí při kontaktu s knihami a dalšími obdobnými předměty
d) pracoviště umístí u vstupu do knihovny dezinfekční prostředky, aby byly k dispozici
pro návštěvníky k dezinfekci rukou
Provoz posiloven a tělocvičen

11. Omezuji provoz sportovišť pro veřejnost (včetně zaměstnanců a studentů mimo výuku) tak,
že:
a) Sportovními svazy organizované profesionální a amatérské soutěže se konají bez
přítomnosti diváků,
b) Při individuální sportovní činnosti ve vnitřních prostorách staveb, která nespadá pod
žádný z následujících bodů, může být na sportovišti v jeden čas nejvýše 10 osob a
zároveň nejvýše 1 osoba na 15 m2,
c) pro výkon sportovní činnosti a přípravy na ni, 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
sportovní akce platí, že pro vnitřní i venkovní přípravu může na jedné sportovní
ploše být 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se připravujících sportovců,
d) pro výkon sportovní činnosti a soutěží amatérských sportovců organizovaných
sportovními svazy a přípravy na ně platí, že pro vnitřní přípravu může na jedné
sportovní ploše být 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících
sportovců, nejvýše však 10 osob a dále, že sportovat venku mohou na jedné
sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny,
e) pro výkon rekreačního sportu platí, že vnitřní sportoviště lze využít nejvýše v počtu
10 osob a zároveň nejvýše 1 osoba na 15 m2 a že sportovat venku mohou na jedné
sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny
f) pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena
režimová opatření,
g) při sportovní činnosti ve vnitřních prostorách staveb je nutné používat ochranu
dýchacích cest.
Hromadné akce

12.

Zakazují se hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorách
staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech, a to s výjimkou:
a) členů domácnosti,
b) zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,

c) osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost.
d) osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto
činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
e) schůzí, zasedání a podobných akcí orgánů veřejné moci a osob zřízených zákone,
které se konají na základě zákona,
přičemž osoby účastnící se hromadné akce, udržují odstup od osob, které nejsou
účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry

Provoz stravovacích zařízení
13.

Zakazuji přítomnost veřejnosti v prostorách stravovacích zařízení ZČU.

14.

Nařizuji úplné uzavření menzy I, Kollárova 19.

Omezuji provoz stravovacích zařízení ZČU tak, že při jejich provozu budou dodržována
režimová opatření dle platných a účinných nařízení vlády, přičemž o těchto opatřeních budou
strávníci těchto zařízení dostatečně informováni (např. zaměstnancem daného pracoviště nebo
letákem)
Zřízení Orion konta
15.

Povoluji, aby na základě žádosti fakulty byly studentovi registrační údaje pro zřízení
Orion konta zaslány na jeho e-mail, který uvedl v rámci přijímacího řízení.
Zrušení norem

16.

Zrušuji tyto normy:
a) rozhodnutí rektora č. 8R/2020, I. Dočasná mimořádná krizová opatření
b) rozhodnutí rektora č. 9R/2020, II. Dočasná mimořádná krizová opatření,
v platném znění
c) rozhodnutí rektora č. 10R/2020, III. Dočasná mimořádná krizová opatření,
v platném znění
d) rozhodnutí rektora č. 12R/2020, IV. Dočasná mimořádná krizová opatření,
v platném znění
e) rozhodnutí rektora č. 13R/2020, V. Dočasná mimořádná krizová opatření
f) rozhodnutí rektora č. 14R/2020, VI. Dočasná mimořádná krizová opatření
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