
UNIVERZITA PARDUBICE 
Opatření rektora č. 11/2020 

Věc:  Rozvolnění v souvislosti se skončením nouzového stavu 
Působnost pro:  Studenty a všechny útvary Univerzity Pardubice  
Účinnost od:  1. června 2020 
Vypracoval a předkládá: prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D., prorektorka pro vzdělávání a 

kvalitu  
Schválil: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., rektor 

 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1) V souvislosti se skončením nouzového stavu ke dni 17. května 2020 a následnými uvolňovacími 

opatřeními vydává rektor Univerzity Pardubice s účinností od 1. června 2020 toto opatření.  
 

Článek 2 
Aktuální informace 

 
1) S účinností od 1. června se zrušuje práce z domova a všechny uzavřené Dohody o poskytování 

práce z domova pozbývají platnosti a účinnosti ke dni 31. května 2020. 
2) Zrušuje se Směrnice č. 3/2020 „Poskytování práce z domova“, která upravuje bližší pracovní 

podmínky pro práci z domova.  
3) Podmínky pro vzdělávání studentů a provozní podmínky na Univerzitě Pardubice budou 

upravovány v souladu s uvolňovacími opatřeními vlády České republiky a nadále sdělovány v 
rámci aktualit na intranetu Univerzity Pardubice. 

4) V návaznosti na to ukládá rektor děkanům jednotlivých fakult a ostatním dotčeným vedoucím 
zaměstnancům, aby v rámci své působnosti sledovali aktuální informace na intranetu či 
internetových stránkách Univerzity Pardubice a obecně platné právní předpisy státních orgánů. 
Následně je v rámci své působnosti a kompetencí implementovali a komunikovali jak se 
studenty a zaměstnanci, tak s dalšími dotčenými osobami. 

5) Rektor apeluje na všechny studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice, aby nadále věnovali 
zvýšenou pozornost dodržování všech hygienických opatření a postupovali v souladu s obecně 
platnými právními předpisy státních orgánů. 

 
Článek 3 

Závěrečná ustanovení 
1) S účinností od 1. června 2020 se zrušuje Opatření rektora č. 1/2020, č. 4/2020, č. 7/2020                 

a č. 8/2020. 
2) Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu rektora a účinnosti dnem 1. června 2020. 

 
 

V Pardubicích dne 27. května 2020 

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. 
                     rektor             
 
 

 


