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I. Úvodní ustanovení 

 

(1) Tento příkaz rektora je vydáván v návaznosti na ochranné opatření Ministerstva 

zdravotnictví ze dne 3. listopadu 2020, č. j. MZDR 20599/2020-34/MIN/KAN, 

k ochraně před šířením onemocnění COVID-19, a na související státní regulaci. 

 

(2) Bude-li ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. listopadu 2020, č. j. 

MZDR 20599/2020-34/MIN/KAN zrušeno a nahrazeno jiným ochranným opatřením 

Ministerstva zdravotnictví, řídí se zaměstnanci a studenti ŠAVŠ v bodech tohoto 

příkazu rektora, které by byly v rozporu s aktuálně platným a účinným ochranným 

opatřením, tímto aktuálně platným a účinným ochranným opatřením. 

 

II. Zaměstnanci ŠAVŠ 

 

(1) Rektor tímto příkazem zakazuje všem zaměstnancům v případě jakýchkoli příznaků 

počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, 

zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) vstup do prostor 

vysoké školy. Pokud zaměstnanec začne takové příznaky pociťovat během pobytu 

v prostorách školy, je povinen je ihned opustit. Dále zaměstnanec postupuje podle 

aktuálně platného ochranného opatření ministerstva zdravotnictví, zejména 

neprodleně oznámí tuto skutečnost telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem 

svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické 

lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemá-li registrujícího 

poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství 

nebo praktické lékařství pro děti a dorost. 
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(2) Zaměstnanec je povinen řídit se ustanoveními odstavce (1) také v případě karantény 

po návratu ze zahraničí nebo karantény nařízené hygienickou stanicí a v případě 

pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2. 

 

(3) Zaměstnanci, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států 

nebo jejich částí, které nejsou na seznamu zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem 

výskytu onemocnění COVID-19 dle sdělení Ministerstva zdravotnictví, uveřejněného 

na jeho internetových stránkách, jsou povinni před vstupem na území České republiky 

oznámit tuto skutečnost, a to vyplněním elektronického Příjezdového formuláře 

dostupného na internetových stránkách www.prijezdovyformular.cz vzdáleným 

přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo 

ohlašovaného pobytu, předložit doklad o vyplnění elektronického Příjezdového 

formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole a do 5 dnů od vstupu na 

území České republiky se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost 

SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech 

nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Těmto zaměstnancům je dále po dobu 

pobytu na území České republiky, nebo po dobu 10 dní, anebo do doby ukončení 

karanténního opatření zakázán volný pohyb na území celé České republiky, 

s výjimkami, stanovenými v bodě II. ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze 

dne 3. listopadu 2020, č. j. MZDR 20599/2020-34/MIN/KAN, a nařízena povinnost nosit 

ochranné prostředky dýchacích cest. 

 

(4) V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, v případě 

karantény po návratu ze zahraničí nebo karantény nařízené hygienickou stanicí je 

zaměstnanec povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit svému 

přímému nadřízenému a personálnímu oddělení. 

 

(5) Zaměstnanci, kteří jsou státními příslušníky zemí, jež nejsou na seznamu zemí s 

nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou navíc povinní řídit se 

ustanoveními bodu IV tohoto příkazu. 

 

(6) Zaměstnanci, kteří jsou občany Evropské unie, včetně občanů České republiky, a 

občané třetí země s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v členském státě 

Evropské unie, mohou povinnost podrobit se RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-

2 splnit předložením negativního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, 

který byl proveden v členském státě Evropské unie a není starší než 72 hodin. 

 

(7) Odstavce (1), (2), (3) a (4) se vztahují i na externí spolupracovníky ŠAVŠ (osoby 

vykonávající pracovní činnost ve ŠAVŠ na základě DPČ nebo DPP, OSVČ 

spolupracující se ŠAVŠ na základě smlouvy o výuce, zaměstnanci ŠKODA AUTO a.s. 

a dalších společností, spolupracující se ŠAVŠ na základě partnerské smlouvy).  

 

 

III. Studenti ŠAVŠ 

 

(1) Rektor tímto příkazem zakazuje všem studentům v případě jakýchkoli příznaků 

počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, 

http://www.prijezdovyformular.cz/
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zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) vstup do prostor 

vysoké školy. Pokud student začne takové příznaky pociťovat během pobytu 

v prostorách školy, je povinen je ihned opustit. Dále student postupuje podle aktuálně 

platného ochranného opatření ministerstva zdravotnictví, zejména neprodleně oznámí 

tuto skutečnost telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem svému registrujícímu 

poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické 

lékařství pro děti a dorost, nebo nemá-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli 

poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a 

dorost. 

 

(2) Student je povinen řídit se ustanoveními odstavce (1) také v případě karantény po 

návratu ze zahraničí nebo karantény nařízené hygienickou stanicí a v případě 

pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2. 

 

(3) Studenti, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států nebo 

jejich částí, které nejsou na seznamu zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem výskytu 

onemocnění COVID-19 dle sdělení Ministerstva zdravotnictví, uveřejněného na jeho 

internetových stránkách, jsou povinni před vstupem na území České republiky oznámit 

tuto skutečnost, a to vyplněním elektronického Příjezdového formuláře dostupného na 

internetových stránkách www.prijezdovyformular.cz vzdáleným přístupem, krajské 

hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu, předložit 

doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo 

pobytové kontrole a do 5 dnů od vstupu na území České republiky se na vlastní náklady 

podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany 

veřejného zdraví v individuálních případech nerozhodl o jiných karanténních 

opatřeních. Těmto studentům je dále po dobu pobytu na území České republiky, nebo 

po dobu 10 dní, anebo do doby ukončení karanténního opatření zakázán volný pohyb 

na území celé České republiky, s výjimkami, stanovenými v bodě II. ochranného 

opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. listopadu 2020, č. j. MZDR 20599/2020-

34/MIN/KAN, a nařízena povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest. 

 

(4) V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, v případě 

karantény po návratu ze zahraničí nebo karantény nařízené hygienickou stanicí je 

student povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit studijnímu oddělení 

a poskytovat škole veškerou součinnost při dalším řešení vzniklé situace (mj. 

identifikace kontaktů a trasování pohybu). 

 

(5) Studenti, kteří jsou občany Evropské unie, včetně občanů České republiky, a občané 

třetí země s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v členském státě 

Evropské unie, mohou povinnost podrobit se RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-

2 splnit předložením negativního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, 

který byl proveden v členském státě Evropské unie a není starší než 72 hodin. 

 

(6) Studenti, kteří jsou státními příslušníky zemí, jež nejsou na seznamu zemí s nízkým 

rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou navíc povinní řídit se ustanoveními bodu 

IV. 

 

(7) Odstavce (1), (2), (3) a (4) se vztahují i na studenty zahraničních vysokých škol 

účastnící se mobilitních programů nebo programů Double Degree ve ŠAVŠ a na 

účastníky programů a kurzů celoživotního vzdělávání.  

http://www.prijezdovyformular.cz/
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IV. Studenti a zaměstnanci ŠAVŠ, kteří jsou státními příslušníky zemí, jež nejsou na seznamu 

zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 

 

(1) Rektor tímto příkazem zakazuje všem studentům a zaměstnancům, kteří jsou státními 

příslušníky zemí, jež nejsou na seznamu zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem 

výskytu onemocnění COVID-19 dle sdělení Ministerstva zdravotnictví, uveřejněného 

na jeho internetových stránkách, a kteří v posledních 14 dnech pobývali déle než 12 

hodin na území těchto zemí nebo jejich částí, vstup do prostor vysoké školy, pokud 

současně nepředloží negativní výsledek testu RT-PCR  na přítomnost SARS-CoV-2 

z území České republiky. 

 

 Omezení volného pohybu dle článku II. odstavce (3) nebo článku III. odstavec (3) platí 

pro studenty a zaměstnance uvedené v článku IV. po dobu 10 dní. 

(2) Studenti negativní výsledek testu RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 z území České 

republiky dle odstavce (1) předkládají studijnímu oddělení. 

 

(3) Zaměstnanci negativní výsledek testu RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 z území 

České republiky dle odstavce (1) předkládají personálnímu oddělení. 

 

V. Dodržování hygienický pravidel 

 

(1) Zaměstnanci a studenti dodržují v prostorách vysoké školy hygienická pravidla (mytí 

rukou, dezinfekce rukou před vstupem do místnosti). 

 

(2) Jsou-li nařízena mimořádným nebo ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, 

mimořádným opatřením krajské hygienické stanice apod. další hygienická opatření 

(zakrytí úst a nosu, dodržování rozestupů aj.), zaměstnanci a studenti je v prostorách 

vysoké školy bezpodmínečně dodržují. 

 

VI. Práce na dálku 

 

(1) nařizuje se využívat práci  na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k 

charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště (viz. 

https://is.savs.cz/auth/dok_server/slozka.pl?id=8943;download=18359) 

 

(2) doporučuje se, po dohodě se svým nadřízeným, vybírat přesčasové hodiny k vyrovnání 

salda v docházkovém systému Alveno 

(3) doporučuje se při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup 

nejméně 2 metry 

 

VII. Organizační opatření a závěrečná ustanovení 

https://is.savs.cz/auth/dok_server/slozka.pl?id=8943;download=18359)
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(1) Studijní oddělení neprodleně zajistí informování studentů o obsahu tohoto příkazu 

rektora.  

 

(2) Personální oddělení neprodleně zajistí prokazatelné seznámení zaměstnanců a 

externích spolupracovníků ŠAVŠ s tímto příkazem rektora. 

 

(3) Informace o skutečnostech upravených tímto příkazem rektora, které zaměstnanci a 

studenti včetně externích spolupracovníků a účastníků mobilitních programů a 

programů a kurzů celoživotního vzdělávání oznámí personálnímu nebo studijnímu 

oddělení, tato oddělení předávají krizovému štábu ŠAVŠ. 

 

(4) Další průběžné aktuální informace vztahující se k zákazům a povinnostem stanoveným 

tímto příkazem rektora budou zaměstnancům a studentům zasílány do školní e-

mailové schránky a umísťovány na Portálu ŠAVŠ a na elektronické vývěsce v rámci 

informačního systému AIS. 

 

(5) Nedodržení tohoto příkazu rektora bude posuzováno u zaměstnanců ŠAVŠ jako 

závažné porušení pracovní kázně, u externích spolupracovníků ŠAVŠ jako závažné 

porušení pracovní kázně nebo smluvních závazků, u studentů ŠAVŠ jako závažný 

disciplinární přestupek. V případě podezření ze spáchání trestného činu podle § 152 

nebo § 153 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění (šíření nakažlivé 

lidské nemoci, šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti) vysoká škola toto podezření 

oznámí orgánům činným v trestním řízení. 

 

(6) Za členské státy Evropské unie se pro účely tohoto příkazu rektora rozumí i Spojené 

království Velké Británie a Severního Irska, Švýcarská konfederace, Norské království, 

Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví, Andorrské knížectví, Monacké 

knížectví, Republika San Marino a Vatikánský městský stát. 

 

(7) Tento příkaz rektora je účinný od okamžiku vyhlášení do odvolání. 


