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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, dodatku č. 19 ze dne 2. 12. 2020 s účinností od 3. 12. 2020, dodatku č. 20 ze dne 16. 12. 2020 s účinností
od 18. 12. 2020, dodatku, č. 21 ze dne 4. 1. 2021 s účinností od 4. 1. 2021, dodatku č. 22 ze dne 11. 1. 2021
s účinností od 11. 1. 2021, dodatku č. 23 ze dne 8. 3. 2021 s účinností od 9. 3. 2021 a dodatku č. 24 ze dne 21. 4.
2021 s účinností od 26. 4. 2021

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 26. dubna 2021 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, aby s jakýkoli zaměstnanec nebo student ZČU byl osobně přítomen na půdě
ZČU pouze za předpokladu, že podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na
přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2
prostřednictvím testu poskytnutého mu ZČU, a jeho výsledek je negativní. Povinnost
podstoupit test se nevztahuje na:

a) zaměstnance a studenty, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19,
uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
b) zaměstnance a studenty, kteří mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR
o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky
očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém
přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky
očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14
dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
c) zaměstnance, kteří vykonávají práci na dálku z domova (home office),
d) studenty při účasti na individuálních konzultacích a individuální prezenční výuce nebo
jiné individuální činnosti.
3. Pokud bude u studenta výsledek testu dle odst. 2 na přítomnost viru SARS-CoV-2
pozitivní, je student povinen toto oznámit ZČU.
4.

Nařizuji všem vedoucím zaměstnancům, aby kontrolovali dodržování povinnosti dle odst.
2 tohoto článku u svých podřízených zaměstnanců.

5.

Nařizuji všem osobám, aby při pobytu nebo pohybu ve vnitřních prostorách staveb ZČU
(mimo místo ubytování) a všech veřejně přístupných místech v areálech ZČU, které jsou
v zastavěném území obce, používaly ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako
je respirátor nebo obdobný prostředek, naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle
příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný
prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek)
normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének; toto však neplatí pro:
− studenty a akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter
neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm., tělocvik 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.
6.

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

7.

Zakazuji pobývat na veřejně přístupných místech v počtu více než 2 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.

8.

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

9. Nařizuji omezení provozu, 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) zajištění činnosti pracoviště tak, aby případné karanténní opatření vůči části
zaměstnanců neohrozilo akceschopnost pracoviště (např. střídání oddělených skupin
zaměstnanců, práce na dálku).
c) Zajišťování chodu jednotlivých pracovišť vždy nejnižším možným počtem
zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost pracoviště.

Přítomnost studentů na ZČU (výuka) a omezení rozsahu vzdělávání
10. 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 posledních ročníků,
b) 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,
c) účast na přijímacích zkouškách za účasti nejvýše 20 osob v místnosti,
d) účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický
pracovník).
11. 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.
Provoz knihoven
12.

Provoz knihoven se omezuje tak, že:
a)
V prostoru knihovny se může v jeden okamžik nacházet maximálně 1 zákazník
(student) na 15 m2,
b)
bude aktivně bráněno tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech,
než jsou 2 metry,
c)
bude zajištěno řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před
knihovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro
minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž
zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo
přednostní obsluhy,
d)
budou umístěny dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů
(především kliky, zábradlí) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky
provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci
e)
bude zajištěno informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to
zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě
sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,
f)
bude zajištěna maximální možná cirkulace vzduchu s nasáváním venkovního
vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu
g)

v prostorách knihovny jsou zakázány propagační aktivity vyžadující přítomnost
fyzické osoby.
Provoz posiloven a tělocvičen

13. Zakazuji provoz sportovišť pro veřejnost (včetně zaměstnanců a studentů mimo výuku)
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.¨

Hromadné akce
14.

Zakazují se hromadné akce.
Provoz stravovacích zařízení

15.

Zakazuji přítomnost veřejnosti v prostorách stravovacích zařízení ZČU.

16.

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
17.

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

18.

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

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Rozdělovník:
− kolegium rektora
− kolegium kvestora
−
Vyřizuje: KR, č. tel. 377 631 003

