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Příkaz děkana č. 8/2020 

ke snížení rizika nákazy koronavirem 

 

Čl. I.  

Úvodní ustanovení 

 

(1) Tento příkaz je vydáván v návaznosti na opatření Vlády České republiky, dotčených 

ministerstev, jiných orgánů a Příkaz rektora č. 21/2020 ve znění pozdějších předpisů 

v souvislosti se snížením rizika nákazy koronavirem (infekční virové onemocnění) a na 

základě aktuálních informací o vývoji situace ohledně koronaviru; ustanovení tohoto 

příkazu se neuplatní v případech, kdy jsou právními předpisy či jinými závaznými 

opatřeními vyšší právní síly1 stanoveny podmínky, pravidla a postupy přísnější.  

 

(2) S cílem přispět ke snížení rizika nákazy koronavirem vydávám tato opatření, která jsou 

povinni dodržovat všechny osoby na Fakultě dopravní ČVUT (ČVUT FD) a jejich realizaci 

povinni zajistit vedoucí pracovníci.  

 

 

Čl. II. 

Opatření ke snížení rizika nákazy v oblasti výuky ČVUT FD 

 

(1) Výuka předmětů v zimním semestru akademického roku 2020/2021 je realizována 

nekontaktní formou.  

(2) O případné změně formy výuky daného předmětu stupni 1 až 4 rozhoduje na návrh 

garanta předmětu vedoucí ústavu společně s proděkanem pro pedagogickou činnost 

a garanty programů.  

(3) Povolená kontaktní výuka či její náhrada (např. v podobě skupinových konzultací 

apod.) jsou v rámci všech platných opatření možné na dobrovolné bázi s nutností 

zajistit její alternativní dostupnost i pro studenty, kteří se jí nemohou zúčastnit 

kontaktně (online přenosem, záznamem apod.). 

(4) Pověřeným pracovníkem pro přípravu automatického založení Teamů v programu MS-

Teams je proděkan pro pedagogickou činnost Ing. Martin Langr, Ph.D. 

 

Čl. III. 

Opatření ke snížení rizika nákazy v oblasti organizace provozu ČVUT FD 

 

(1) Určení přítomnosti zaměstnance na pracovišti nebo práce z domova (home office) je 

v kompetenci vedoucího zaměstnance pracoviště. 

                                                                 
1 Např. zákony, vyhlášky, usnesení vlády, nařízení ministerstev, závazná opatření jiných orgánů apod.  
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(2) Osoby (studenti nebo zaměstnanci ČVUT FD), u kterých se prokázala nákaza 

koronavirem nebo osoby, které jsou v nařízené karanténě, jsou povinny tuto 

skutečnost neprodleně nahlásit zodpovědné osobě na ČVUT FD paní Daně Uherkové 

na e-mail: koronavirus@fd.cvut.cz (tel. číslo 224 359 518, 733 696 308). 

(3) Zahraniční pracovní cesty zaměstnanců ČVUT FD a cesty studentů organizované ČVUT 

FD se povolují za předpokladu maximální obezřetnosti a zvážení nutnosti účelu cesty.  

(4) Zaměstnanci i studenti ČVUT FD jsou povinni se průběžně seznamovat s aktuálními 

vládními opatřeními a interními opatřeními ČVUT FD, které budou uveřejňovány na 

webových stránkách ČVUT FD. 

(5) Je nezbytné se chovat zodpovědně a dodržovat základní pravidla: 

a) v případě náznaků rýmy, kašle, teploty, nevolnosti, bolesti hlavy a dalších je vhodné 

z preventivních důvodů zůstat po dobu přetrvání v izolaci, 

b) dodržovat sociální odstup doporučené 2 metry a nosit obličejové roušky, 

c) dodržovat pravidelnou a důkladnou hygienu rukou, využívat poskytnutou 

dezinfekci. 

 

 

Čl. IV. 

Opatření ke snížení rizika nákazy v oblasti provozu budov ČVUT FD  

 

(1) Zaměstnancům ČVUT FD je umožněn vstup do budov ČVUT FD po předložení 

zaměstnaneckého průkazu a zapsání do evidence o přítomnosti v budově. V případě 

budovy Horská je zaměstnancům ČVUT FD umožněn vstup přes turnikety za použití 

zaměstnanecké karty. 

 

(2) Knihovna v budově Horská zajišťuje provoz v souladu s Příkazem rektora č. 21/2020. 

 

(3) Ubytování na Zámecké sýpce v Děčíně vyčlení karanténní prostory pro studenty 

v karanténě.  

Čl. V. 

Závěrečné ustanovení 

 

(1)  Zrušuje se Příkaz děkana č. 4/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem. 

(2)  Tento příkaz nabývá platnosti a účinnosti dnem 24. 11. 2020. 

 

 

 

 

doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 
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