
UNIVERZITA PARDUBICE 

Fakulta filozofická 

Opatření č. 1/2022 

Věc: Provoz na Fakultě filozofické UPCE od 17. ledna 2022 

Působnost pro: pracovníky, studenty a uchazeče o studium na Fakultě filozofické UPCE 

Účinnost: od 17. ledna 2022 

Vypracoval: PhDr. Ivo Říha, Ph.D. 

Schválil: doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. – děkan 

 

V souladu s aktuálními protiepidemickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a rektorátu 

Univerzity Pardubice vydává děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice toto opatření. 

 

Článek 1 

Používání ochranných prostředků dýchacích cest 

 

S účinností ode dne 17. ledna 2022 se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků 

dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek naplňující stanovené technické 

požadavky, ve všech vnitřních prostorech fakulty.  

 

Zákaz se nevztahuje na: 

 

1) studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, 

2) akademické pracovníky, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od 

dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo 

nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání, 

3) studenty v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného 

prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), 

4) akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení 

ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito 

udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru, 

5) zkoušené a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby 

udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru, 

6) osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti 

po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby 

(v odůvodnění mimořádného opatření se uvádí, že pokud jsou zaměstnanci od sebe 

vzdáleni minimálně 1,5 metru, nemusejí používat ochranný prostředek dýchacích 

cest), 

7) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo 

roušku, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby 

jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který je 

v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení 

výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný 

prostředek dýchacích cest. 

 

https://studenti.upce.cz/studenti/souhrnne-informace-ke-koronaviru?fbclid=IwAR3q8FVfrzadWpJ3m95j4NDjDZ_y1-8aTFt-lf4BKxbbY8GmEeNfAudOwtQ
https://studenti.upce.cz/studenti/souhrnne-informace-ke-koronaviru?fbclid=IwAR3q8FVfrzadWpJ3m95j4NDjDZ_y1-8aTFt-lf4BKxbbY8GmEeNfAudOwtQ


Z důvodu snahy o eliminaci rizika šíření nákazy onemocněním covid-19 vedení fakulty 

doporučuje používat ochranu dýchacích cest i během výuky. 

 

Studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti 

právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto 

pracovišti. 

 

Pro pobyt na univerzitní koleji a pro konání hromadných akademických obřadů platí jiná 

opatření.  

 

Článek 2 

Povinné testování zaměstnanců 

 

1) Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „opatření“) se 

od 17. ledna 2022 nařizuje na fakultě pravidelné testování zaměstnanců na stanovení 

přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 v souladu s požadavky uvedenými v opatření 

rektora z 12. 1. 2022. Zaměstnancem se dle opatření rozumí také osoba, která se 

zdržuje na pracovišti fakulty za účelem účasti na její činnosti. 

 

2) Testování zaměstnanců bude prováděno dle pokynů příslušného vedoucího 

zaměstnance na pracovištích fakulty prostřednictvím rychlého antigenního testu 

(RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou). 

 

3) Nákup těchto testů sice zabezpečuje Technický odbor Univerzity Pardubice, ale 

děkan ukládá vedoucím kateder / ústavu, aby zabezpečili distribuci testů získaných 

z děkanátu na svém pracovišti. 

 

4) Pravidelné testování každého zaměstnance bude probíhat s frekvencí dvakrát za 

týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po 

předchozím testování. 

 

5) Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti, jeho preventivní 

testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště nebo první den, kdy po 

ukončení karantény bude přítomen na pracovišti. 

 
6) Zaměstnanci jsou povinni podstoupit testování ve stanovené frekvenci s výjimkou 

těch, kteří: 

a) podstoupili v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru 

SARS-CoV-2 s negativním výsledkem; 

b) podstoupili v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost 

viru SARS – CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním 

výsledkem; 

c) podstupují preventivní testování u jiného zaměstnavatele, jehož jsou 

zaměstnanci, nebo u jiné právnické osoby, jehož jsou orgánem nebo členem 

orgánu; 
d) se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkávají se třetími osobami; 
e) nevykonávají práci na pracovišti. 

 

https://studenti.upce.cz/studenti/souhrnne-informace-ke-koronaviru?fbclid=IwAR3q8FVfrzadWpJ3m95j4NDjDZ_y1-8aTFt-lf4BKxbbY8GmEeNfAudOwtQ
https://zamestnanci.upce.cz/sites/default/files/public/luva3059/opatreni_rektora_c._1_2022_-_testovani_zamestnancu_final_177593.pdf
https://zamestnanci.upce.cz/sites/default/files/public/luva3059/opatreni_rektora_c._1_2022_-_testovani_zamestnancu_final_177593.pdf


7) Zaměstnanec je povinen příslušnému vedoucímu zaměstnanci skutečnosti podle čl. 2 

odst. 5 prokázat, a to: 

a) skutečnosti podle čl. 2 odst. 5 písm. a) až b) záznamem v Informačním systému 

infekčních nemocí (digitální certifikát EU COVID) nebo potvrzením vystaveným 

poskytovatelem zdravotních služeb; 

b) skutečnosti podle čl. 2 odst. 5 písm. c) písemným potvrzením zaměstnavatele nebo 

právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu, o tom, že u nich 

podstupuje preventivní testování podle tohoto opatření. 

 

8) V případě, že výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 je pozitivní, nařizuje 

se zaměstnanci bezodkladně uvědomit příslušného vedoucího zaměstnance a opustit 

pracoviště. Zaměstnanec je povinen poskytnout součinnost místně příslušnému 

orgánu ochrany veřejného zdraví, který mu nařídí karanténu. 

 

9) V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test dle odst. 2 tohoto článku, 

nařizuje se vedoucím zaměstnancům informovat děkana fakulty, který odpovídá, že 

tato skutečnost bude bez zbytečného odkladu ohlášena místně příslušnému orgánu 

ochrany veřejného zdraví a zaměstnanci se nařizuje: 

- nosit ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný 

prostředek po celou dobu přítomnosti na pracovišti; 

- dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob, pokud je to vzhledem 

k povaze práce možné; 

- stravovat se odděleně od ostatních osob (po dobu konzumace potravin neplatí 

povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest). 

Vedoucím zaměstnancům se nařizuje zajistit organizačním opatřením omezení 

setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami v době přítomnosti na pracovišti 

na nezbytnou míru. 

 

10) Příslušným vedoucím zaměstnancům se nařizuje zajistit pro kontrolní účely 

bezodkladné vyplňování evidence provedených testů a jejich výsledků v aplikaci 

Testování Covid, která bude přístupná nejpozději v pondělí 17. 1. 2022 na intranetu 

univerzity. Na základě vyplnění požadovaných údajů v aplikaci Testování Covid 

budou centrálně evidovány údaje v rozsahu: datum testování, jména a příjmení osob, 

které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla 

pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky testů, 

a tato evidence bude uchována po dobu 90 dnů od provedení testu. V případě 

pozitivního testu bude dále evidováno kontaktní telefonní číslo testované osoby. 

 

Tímto se zrušuje celé Opatření č. 11/2021. 

 

Pardubice, 12. ledna 2022 

 

         děkan FF UPCE 
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