
Vážení zaměstnanci, 
 
 
v návaznosti na současná vládní krizová opatření vydávám aktualizovaný 
metodický pokyn tajemníka k provozu fakulty v tomto období. Na webu fakulty 
bude umístěn během dneška. Obsahuje oproti předchozí verzi pouze jednu 
zásadní změnu – na fakultě je nyní povinnost nosit roušku nebo respirátor. 
Je možné je odložit v případě, že se v okolí nevyskytuje žádná další osoba. 
 
Zároveň bych rád zodpověděl některé aktuální dotazy, týkající se krizových 
nařízení: 
 
- Dojde k centrálnímu nákupu respirátorů pro potřeby zaměstnanců – zdrojem 
bude sociální fond. Tyto respirátory budou následně mezi zaměstnance 
distribuovány skrze katedry. 
- ČVUT bude zajišťovat možnost antigenního testování až 2x týdne, aktuální 
předpoklad je od 8. 3. 2021. Toto testování bude dobrovolné, ale důrazně 
doporučené. Od chvíle, kdy tato možnost začne fungovat, předpokládá se 
testováním podmíněný přístup na fakultu. Více informací z rektorátu a 
konkrétní podmínky teprve očekáváme. 
- V tuto chvíli není možné se hlásit k očkování určenému pedagogům – tato 
možnost nebyla vysokým školám prozatím umožněna. Jakmile se situace změní, 
budete informováni. 
- V případě, že do zaměstnání cestujete z jiného kraje, o vydání potvrzení 
o místě výkonu práce žádejte na osobním oddělení. Bude vám vydáno buď 
v papírové podobě, nebo naskenováno a zasláno e-mailem. Domníváme se, že 
pro cestu do Prahy by měl stačit i průkaz zaměstnance (minimálně první 
týden), ale tuto informaci nemáme v tuto chvíli ověřenou. 
- Pracovní cesty jsou nadále povoleny. Při jejich schvalování prosím 
důrazně zvažte, zda je pracovní cesta opravdu nutná. Podmínkou je 
samozřejmě cestovní příkaz a zároveň by měli všichni účastníci pracovní 
cesty vyplnit formulář pro cesty mimo okres 
(https://covid.gov.cz/situace/pohyb-venku/volny-pohyb-osob-0), kde 
kontaktní osobou stvrzující cestu je strana, kvůli které pracovní cestu 
absolvujete, a v případě že neexistuje (např. měření v terénu), uveďte 
vašeho vedoucího pracovníka. 
 
Zároveň bych rád požádal všechny o maximální využití práce z domova, je-li 
to možné, a zejména o snahu minimalizovat riziko přenosu případné nákazy. 
Dodám však, že díky odpovědnosti vás všech to neznamená nic jiného, než 
abyste dál pokračovali v rozumném přístupu jako doposud (při zohlednění 
nových opatření). Právě díky odpovědnému přístupu zaměstnanců a studentů 
jsme jako fakulta až na pár výjimek nemuseli doposud čelit zásadním 
problémům, spojeným s COVID-19. 
 
Děkuji a neváhejte se na mne obrátit v případě doplňujících dotazů - 
předpokládáme v následujících dnech turbulentní vývoj veškerých opatření, 
o kterých vás dále budeme informovat. 
 
Petr Matějka 
tajemník fakulty 
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