VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
Úplné znění ke dni:
Zapracovává:

14. 3. 2022
Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ROZHODNUTÍ Č. 6/2022
V SOUVISLOSTI S VÝVOJEM KRIZOVÉ SITUACE
V ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZPŮSOBENÉHO NOVÝM
KORONAVIREM SARS-COV-2
Článek 1
Zvláštní právní předpisy a opatření orgánů veřejné správy
VUT se řídí právními předpisy a opatřeními Ministerstva zdravotnictví či jiných orgánů veřejné
správy, vydanými v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19, v jejich aktuálním znění.

Článek 2
Pravidla pro vstup do budov VUT a pro pobyt ve společných prostorách budov VUT
1.

Přísně se zakazuje vstup zaměstnanců, studentů a dalších osob s příznaky virového infekčního
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) do budov VUT.

2.

Zaměstnanci, studenti a další osoby v prostorách VUT jsou povinni při vstupu do budov, po použití
WC a před vstupem do učeben a knihoven provádět dezinfekci rukou. Potřebné a vhodné
prostředky pro dezinfekci rukou zajistí příslušná součást VUT.

Článek 3
Organizace výuky ve studijních programech, zkoušek a přijímacího řízení
1.

Osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na VUT je dle stávajících opatření orgánů veřejné
moci umožněna.

2.

O způsobu a organizaci prezenční výuky a zkoušek jsou studenti informováni prostřednictvím
IS VUT a IS jednotlivých fakult/součástí.

Článek 4
Příjezd studentů a zaměstnanců VUT ze zahraničí do ČR
Příjezd studentů a zaměstnanců ze zahraničí do ČR se řídí platným ochranným opatřením
Ministerstva zdravotnictví.
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Článek 5
Koleje a menzy
1.

Výslovně se zakazuje vstup osob s příznaky virového infekčního onemocnění do stravovacích
provozů Kolejí a menz VUT.

2.

Při vstupu do stravovacích provozů Kolejí a menz VUT je každý povinen vydezinfikovat si ruce
pomoci dezinfekčního prostředku umístěného u vchodu do stravovacího provozu.

.
3.

Osoby ubytované na kolejích VUT jsou povinny bezodkladně ohlásit na adresu
karantena@vutbr.cz pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo
pozitivní výsledek testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2. Dále jsou povinny bezodkladně
ohlásit skutečnost, že jim byla nařízena izolace v souvislosti s onemocněním COVID-19.

4.

Na kolejích VUT (ve všech budovách) je zakázáno navštěvovat ubytované osoby, kterým byla
nařízena izolace v souvislosti s onemocněním COVID-19. V ubytovacích prostorách včetně pokojů
musí ubytované osoby, pokud nejde o osoby ubytované v jednom pokoji, dodržovat platná
omezení týkající se shromažďování osob stanovená právními předpisy a opatřeními Vlády České
republiky, Ministerstva zdravotnictví či jiných orgánů veřejné správy, vydanými v souvislosti se
šířením onemocnění COVID-19, v jejich aktuálním znění.

Článek 6
Institucionální opatření a povinnosti vedoucích zaměstnanců
1.

S přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci jsou vedoucí zaměstnanci na všech stupních
řízení povinni průběžně sledovat a vyhodnocovat případné šíření nákazy virem SARS-CoV-2 na jimi
řízeném pracovišti a v návaznosti na to zavádět konkrétní opatření, včetně případného:
a) omezení vstupu veřejnosti do areálu či budov,
b) zavedení vhodných opatření s cílem omezit vzájemný kontakt osob, v nutných a
odůvodněných případech i pomocí home-office,
c) přizpůsobení provozu dlouhodobých a krátkodobých nájemců a případných akcí, které
pořádají.

2.

Pracovní cesty zaměstnanců do zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy jsou povolovány
s přihlédnutím k aktuální epidemiologické v zemi, kam má být zaměstnanec vyslán. Pracovní cesty
zaměstnanců do zemí s extrémním rizikem nákazy jsou zakázány.

3.

Nelze vysílat studenty do zemí, které nejsou zařazeny v aktuálním seznamu zemí nebo jejich částí
s nízkým nebo středním rizikem nákazy onemocněním COVID-19. Vysílat studenty do zemí
s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy lze pouze v odůvodněných případech. To neplatí v
případě, že se jedná o návrat studentů do země jejich původu nebo sídla jejich domovské
univerzity.
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Článek 7
Závěrečná ustanovení
1.

Tato vnitřní norma ruší Rozhodnutí rektora č. 1/2022 Testování zaměstnanců na přítomnost SARSCoV-2.

2.

Tato vnitřní norma ruší Rozhodnutí rektora č. 4/2022 V souvislosti s vývojem krizové situace v
šíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-COV-2.

3.

Tato vnitřní norma nabývá účinnosti v den uvedený v jejím záhlaví.

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.
rektor
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