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doc. Houžvička, dr. Struk, dr. Laštovková, dr. Fuchsová, Mgr. Petláková, dr. Jiří Louda, 
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Obsah mimořádného opatření ministra zdravotnictví ze dne 20.11.2021 - Povinnost 

zaměstnavatele testovat zaměstnance 

• Všem zaměstnavatelům se nařizuje zajistit pravidelné testování svých zaměstnanců na covid-19, a to 

provedením testu na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro 

sebetestování (použití laickou osobou) a to s frekvencí jedenkrát za týden. 

•  Není nutné testovat všechny zaměstnance. Z povinnosti testování jsou vyjmuty: 

o osoby, které byly očkovány proti covid-19 a od dokončení očkování uplynulo min. 14 dnů,  

o osoby, které laboratorně prokazatelně prodělaly v posledních 180 dnech covid-19,  

o osoby, které podstoupily v posledních 7 dnech PCR test nebo rychlý antigenní test, který provedl 

zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem.  

• Zaměstnancům, kteří si provedli samotestování nebo jim byl proveden test od zdravotnického 

pracovníka, se v případě pozitivního výsledku testu nařizuje: 

o bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření 

na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2,  

o opustit pracoviště, 

o v případě, že šlo o test neprováděný poskytovatelem zdravotních služeb, uvědomit bezodkladně o 

výsledku testu svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické 

lékařství (tj. obvodního lékaře).  

• Poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví, kteří byli informováni o 

pozitivním výsledku testu, jsou povinni pozitivně testované osobě bezodkladně vystavit žádanku na 

konfirmační RT-PCR test na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2.  

• Osoba, které byla vystavena žádanka na konfirmační vyšetření, je povinna se tomuto vyšetření bez 

prodlení podrobit. 

• Doba od zjištění pozitivního výsledku testu do obdržení výsledku konfirmačního vyšetření, po kterou 

nedochází k výkonu práce, je překážkou v práci na straně zaměstnavatele.  

• V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test, nařizuje se zaměstnavateli tuto skutečnost bez 

zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.  

• Zaměstnanci, který odmítne podstoupit test, se nařizuje: 

o  nosit ochranný prostředek dýchacích cest po celou dobu přítomnosti na pracovišti, 

o dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob 
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o stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit 

ochranný prostředek dýchacích cest.  

Realizace opatření na FSE UJEP 

• V praxi bude testování probíhat následujícím způsobem. Pracovník, který má být testován: 

o buď na vrátnici podepíše čestné prohlášení o tom, že byl v posledních 7 dnech testován 

zdravotnickým pracovníkem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, 

o nebo si na vrátnici vyzvedne klíče od místnosti M 106, v uvedené místnosti provede rychlý 

antigenní test určený pro sebetestování (testy budou v místnosti připraveny). V případě 

negativního výsledku testu podepíše čestné prohlášení o negativním výsledku provedeného testu a 

toto čestné prohlášení odevzdá na vrátnici spolu klíči od místnosti M 106.    

• Zaměstnancům se v případě pozitivního výsledku samotestu nařizuje: 

o bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření 

na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2,  

o opustit pracoviště a uvědomit bezodkladně o výsledku testu svého registrujícího poskytovatele 

zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství (tj. obvodního lékaře).  

• Uvedené nařízení bude platit od pondělí 29.11.2021. 

Obecné informace od Dr. Chvátalové 

• Studenti, kteří se účastní vzdělávání a zkoušek, nemusí prokazovat bezinfekčnost (pokud se jedná o 

vzdělávání a zkoušky v rámci hlavní činnosti fakulty), 

• Pokud se nejedná o vzdělávání nebo zkoušení zajišťované fakultou jakožto hlavní činnosti fakulty (tj. 

kongresy, konference, hromadné akce) tak: 

o pokud se akce účastní pouze studenti, tak není nutné prokázat se potvrzením o bezinfekčnosti,  

o pokud by se akce účastní i jiné osoby než studenti, tak při celkovém počtu nad 20 osob všichni 

musí prokazovat bezinfekčnost (O-N), tj. za bezinfekčnost se považuje buď ukončené očkování, 

či prodělaná nemoc. Možnost prokázat bezinfekčnost testem zůstala pouze pro „rozočkované“, či 

lidi se zdravotní indikací, která neumožňuje očkování. 

• Ve vnitřních prostorách fakulty je nutné nosit respirátory. Výjimku mají studenti, pokud jsou při 

vzdělávání usazeni a je jich ve třídě maximálně 50. 

• Akademický pracovník, který byl očkován, nemusí mít ve třídě během vzdělávání nasazen respirátor.  

• Zkoušející a zkoušený nemusí plnit povinnost nosit respirátor, pokud dodržují minimální vzdálenost 

1,5 m. 

• Vedení UJEP důrazně apeluje na: 

o odstoupení od všech akcí, které jsou tzv. zbytné, tj. ty, které nesouvisí s hlavní činností fakulty 

(oslavy, večírky, ceremonie (promoce)) a soustředit se opravdu pouze na ty, které souvisí s hlavní 

činností, což je činnost vzdělávací a činnosti související s naší tvůrčí činností, 

o pracovní porady pokud budou probíhat prezenčně, tak pouze v malém počtu osob, v případě, že 

se pracovní porady bude účastnit více lidí, tak zvolit online formu,  



 

o podle individuálních možností zvážit práci z domova a střídání služeb. 

Další fakultní opatření 

• Vzhledem k epidemické situaci rušíme plánované akce – fakultní večírek, volejbalový turnaj. Další 

akce proběhnou online formou – shromáždění akademické obce, (po dohodě s dr. Machačem dne 

25.11.) finále soutěže CzechEnviThesis. Mikulášskou besídku a Vánoční trhy jsme zrušili již dříve 

z důvodu nízkého zájmu o akci. 

• V případě potřeby je možné využívat distanční formu prostřednictvím online výuky. V případě 

studentů prezenční formy studia není možné výuku nahradit rozdáním (posláním) materiálů 

k samostatnému prostudování – u prezenčních studentů musí proběhnout taková výuka, která umožní 

interakci vyučujících se studenty i mezi studenty navzájem.  

• V případě náhrady prezenční formy online formou, vloží vyučující link na online přenos do svého 

rozvrhu v IS STAG. Prosím toto důsledně dodržovat! 

• Na fakultu budou v co nejkratší době zakoupeny bezdrátové mikrofony do všech učeben. Tím 

umožníme konání hybridní formy výuky, kdy výuku lze streamovat a část studentů bude přítomna ve 

třídě, část studentů může sledovat výuku na PC odjinud. 

• Dr. Fuchsová upozornila na nedostatek informací o probíhajících opatřeních pro cizojazyčné studenty.  

• Do konce roku je nutné dočerpat dovolenou. 

• Zbytek informací při řádném termínu kolegia. 

 

Zapsal: dr. Moc 

 


