
Vážení zaměstnanci, 
 
 
rád bych vás informoval, že za účelem evidence testování zaměstnanců byla 
na úrovni ČVUT vytvořena aplikace. Aplikace je dostupná pro PC i pro 
mobilní zařízení. Informace o ní naleznete na webových stránkách ČVUT: 
https://www.cvut.cz/informace-cvut-ke-koronaviru 
 
V současné chvíli bohužel nemáme k aplikaci žádnou podrobnější dokumentaci. 
Podstatné je, že již nyní ji lze využít k evidenci provedených testů a 
prosím tedy všechny zaměstnance, aby tak činili. K fungování aplikace máme 
za FSv množství dotazů i připomínek, nicméně ty jsou v tuto chvíli pouze 
v řešení. 
 
Do aplikace je třeba se přihlásit fakultními přihlašovacími údaji. Odeslání 
formuláře má charakter čestného prohlášení a je podmínkou pro vstup na 
fakultu. V souvislosti s tímto fungováním nebudeme žádným způsobem omezovat 
vstup na fakultu (např. zavírat některé vchody). V budoucnu může dojít 
k namátkovým kontrolám zaměstnanců přítomných na fakultě oproti databázi 
prohlášení. 
 
Podrobnější informace k fungování aplikace najdete také na výše zmíněném 
odkazu. Přímý odkaz na návod vám bohužel nepošlu, pravděpodobně se brzy 
změní. Stejně tak je možné, že se v následujících dnech nebo i hodinách 
změní i samotná aplikace. Prosím proto o sledování výše uvedeného odkazu, 
kde budou všechny relevantní informace přímo z rektorátu. 
 
V duchu těchto nových informací bude drobně upraven i můj související 
metodický pokyn tajemníka (pouze upřesní povinnost využívat aplikaci pro 
hlášení výsledků) v souladu s novým příkazem rektora. 
 
Proto závěrem prosím o následující postup: 
- Aplikaci lze normálně využít při provedení testování na veřejných 
místech. Necháte-li se na veřejném místě otestovat, vložte do aplikace 
záznam. 
- Aplikaci lze normálně využít při provedení testování testem. V případě 
provedení testu vložte do aplikace záznam. V případě, že využijete test, 
který vám nebyl poskytnutý univerzitou, vyplňte prosím do testového pole o 
tomto informaci (např. „vlastní test“). 
- Hlášení prodělání nemoci v tuto chvíli v aplikaci není možné. V takových 
případech prosím prozatím vyčkejte dalších instrukcí a pokud se na vás tato 
výjimka vztahuje, po fakultních prostorách se můžete pohybovat bez nutnosti 
testování. 
- Hlášení o očkování v tuto chvíli v aplikaci není možné. V takových 
případech prosím prozatím vyčkejte dalších instrukcí a pokud se na vás tato 
výjimka vztahuje, po fakultních prostorách se můžete pohybovat bez nutnosti 
testování. 
 
Připomínám, že povinnost se v tuto chvíli týká pouze zaměstnanců, tedy 
těch, kteří mají vůči fakultě pracovní poměr. 
 
Anglická verze aplikace včetně instrukcí se dle našich informací 
připravuje. Prosím o strpení a případnou interpretaci informace vašim 
kolegům, kteří nemluví česky. 
 
Děkuji všem za trpělivost a předpokládám, že vás budu brzy zase informovat. 
V případě dotazů se na mne neváhejte obrátit. 
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