
Vážení zaměstnanci, 
 
 
v návaznosti na aktuální nařízení vlády a nový příkaz rektora ke snížení 
rizika nákazy koronavirem si dovoluji zaslat podrobnější informace k 
následujícím dním. 
 
Byl aktualizován metodický pokyn tajemníka 
(https://www.fsv.cvut.cz/legislat/mp_1_2020_taj.php). Zásadní změnou je 
doplnění čl. III, který upravuje vstup na fakultu od 17. 3. 2021. Na 
fakultu budou vpuštěni pouze zaměstnanci, kteří: 
- se prokáží informací o svém negativním testu ne starším 7 dní, 
- prošli nákazou před méně než 90 dny, 
- byli očkováni nejméně před 14 dny. 
Způsob kontroly a prokazování výše zmíněného se v tuto chvíli koordinuje na 
celé ČVUT. Budeme vás informovat, jakmile bude jasněji. Vládní nařízení nám 
ukládá vést v této věci evidenci, nicméně snahou z naší strany je 
minimalizovat administrativu a co nejméně vás zatížit v rámci legálních 
mantinelů. Prověřujeme možnost řešit kontrolu v maximální možné míře 
čestnými prohlášeními. 
Toto omezení se vztahuje pouze na zaměstnance, nikoliv na studenty. 
 
Fakulta se zároveň snaží pro potřeby zaměstnanců zajistit domácí sady na 
testování – ohledně možnosti jejich využití prosím kontaktujte vedoucí 
svých pracovišť. Ti dostali podrobnější instrukce a možnosti s vámi 
proberou. Množství testů, které budeme moci takto distribuovat, je omezené. 
V současné chvíli není plánováno zřizování testovacího místa přímo na 
fakultě, a to zejména proto, že takové řešení je logisticky i finančně 
poměrně náročné, ale také vzhledem k námi nastavenému fungování fakulty by 
kumulace osob na jednom místě za účelem povinného testování riziko 
rozšíření nákazy spíše zvýšila, než snížila. 
 
Vzhledem k výše uvedenému prosím všechny, aby v maximální možné míře 
využívali režim práce z domova. 
 
Zkušenosti naznačují, že situace se na vládní úrovni bude různě měnit a 
bohužel nedokážeme říci, zda bude vše platit za 3 týdny, za týden, někdy i 
druhý den. Děkujeme vám proto za vaši trpělivost a velmi odpovědné jednání. 
V případě, že nějaké provozní změny fakulty v návaznosti na upravená 
nařízení nastanou, budeme vás informovat. 
 
S přáním pevného zdraví, 
 
Petr Matějka 
tajemník fakulty 
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