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Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1) V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-

2 na území České republiky a za účelem ochrany zdraví zaměstnanců a studentů Univerzity 
Pardubice a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření výše uvedeného onemocnění, vydává rektor 
Univerzity Pardubice (dále jen „univerzita“) s účinností od 17. září 2020 toto opatření. 

 
Článek 2 

Zvláštní právní předpisy, aktuální omezení 
 

1) Univerzita Pardubice se řídí právními předpisy a opatřeními Ministerstva zdravotnictví či jiných 
orgánů veřejné správy, učiněnými v souvislosti s pandemií koronaviru, v jejich aktuálním znění. 

2) Zakazuje se vstup zaměstnanců, studentů a dalších osob s příznaky virového infekčního 
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, ztráta čichu a chuti, celková slabost, atd.) do budov 
univerzity.  

3) Podmínky pro vzdělávání studentů a provozní podmínky na univerzitě budou upravovány a 
nadále sdělovány v rámci aktualit na intranetu univerzity. Výuka na univerzitě je omezena na 
maximální počet 50 osob v jedné místnosti. Způsob výuky a její organizaci určí děkani fakult dle 
aktuální situace. 

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 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) S účinností od 14. září 2020 je zaměstnancům umožněno po dohodě s vedoucím zaměstnancem 
vykonávat práci z domova v souladu se Směrnicí č. 8/2020 „Poskytování práce z domova“, a to 
v případech karantény a dalších odůvodněných případech, pokud to umožňuje charakter práce. 

6) Zaměstnanci a studenti, kteří pobývali déle než 12 hod v posledních 14 dnech na území země, 
která není na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 zveřejňovaného 
Ministerstvem zdravotnictví, jsou povinni tuto skutečnost nahlásit přímému vedoucímu 
zaměstnanci a na Oddělení personální a mzdové v případě zaměstnance a na studijní oddělení 
příslušné fakulty v případě studenta s tím, že do doby předložení negativního výsledku testu 
z území České republiky nebo uplynutí karantény je jim zamezen vstup na všechny provozovny, 
pracoviště a učebny univerzity. 

7) Rektor apeluje na všechny zaměstnance a studenty univerzity, 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) Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu rektora a účinnosti dnem 17. září 2020. 

 
 
 
 
V Pardubicích dne 16. září 2020 

 

 

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. 
                     rektor 
 


