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Rozhodnutí ředitele Univerzitního centra Telč (dále UCT) čís. 1/2021  
(ve znění účinném od 4. ledna 2021) 
 
Podle části 3 čl. 9 odst. 4 Org. řádu Masarykovy univerzity vydávám toto 
rozhodnutí: 

Článek 1 

V souladu s příslušnými opatřeními vyplývající z tzv. univerzitního semaforu, dále 
s přihlédnutím k vládním opatřením a doporučením Krizového štábu a Krizového výboru 
MU, rozhodl jsem změnit režim v budově UCT na „červenou“ úroveň 3 – tzn. narůstající 
nebo přetrvávající komunitní přenos.  

1) Veřejnost, studenti i zaměstnanci MU mají zakázáno vstupovat do budov MU. 
Výjimku mají osoby zajišťující nutný provoz budovy na nezbytně dlouhou dobu, přičemž 
platí pravidlo jedné osoby v kanceláři.  

2) Zákaz vstupu neplatí pro zaměstnance a zákazníky subjektů s platnou nájemní 
smlouvou a účastníky komerčních akcí v UCT, pro které platí omezení daná 
opatřeními Vlády ČR, případně dalšími orgány státní správy. 

3) V budově je povinné nosit roušky a dodržovat další opatření (článek 3). 

4) Počítačové učebny jsou pro veřejnost uzavřeny, neplatí pro komerční akce. 

5) Jsou zakázány společenské akce a pohyb ve společných prostorách (chodby, 
společenské místnosti), s výjimkou akcí dalších komerčních subjektů, zejména s platnou 
nájemní smlouvou.  

6) Zaměstnanci se řídí Rozhodnutí rektora MU č. 9/2020 – Mimořádná opatření 
v souvislosti s rizikem nákazy onemocnění COVID 19. O případném nařízení home office 
rozhoduje po domluvě se zaměstnancem ředitel.  

7) Je zakázáno jezdit na tuzemské i zahraniční služební cesty. 

 

Článek 3 

Další opatření:  

1) Všechny osoby jsou při pobytu ve všech společných prostorách UCT povinni: řídit se 
dezinfekčním plánem UCT, dodržovat 2m rozestupy nebo pravidlo jedné osoby 
v místnosti a používat ochranné pomůcky (dezinfekce, roušky). 

2) Osobám s příznaky virového infekčního onemocnění je vstup do budovy zakázán 

3) Nařizuji správci IT přesměrování pevných linek na mobilní zařízení zaměstnanců 
nepřítomných z důvodů protivirových opatření. 

4) Zaměstnancům se nařizuje maximální využití elektronických nástrojů komunikace, 
elektronického schvalování i podepisování dokumentů. 

5) Zakazuji pořádat výjezdní zasedání či jiné hromadné pracovní akce zaměstnanců i mimo 
budovu UCT. 

6) Zakazuji fyzickou účast na poradách, školeních a workshopech mimo budovy UCT. 

7) Nařizuji, aby veškerá školení a porady, pokud je to technicky možné,  byly uskutečňovány 
online formou. 

8) Zaměstnanci jsou povinni sledovat web www.muni.cz/koronavirus, kde jsou 

dostupné aktuální informace. 

9) Při jakékoli pochybnosti je možné se obrátit na ředitele UCT 

https://www.muni.cz/koronavirus/univerzitni-semafor
http://www.muni.cz/koronavirus
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Článek 4 

Provoz knihovny a jídelny bude pokračovat v upraveném režimu:  

1) Jídelna je uzavřena, o výjimce může rozhodnout ředitel.. 

2) Knihovna je přístupná pouze pro příjem a výdej knih, ne však pro studium nebo akce. 

3) Vstup do knihovny je možný pouze po dohodě s knihovnicí, v maximálním počtu 1 osoby.  

4) Vstup do knihovny je možný pouze v roušce a po dezinfekci rukou. 

5) Dezinfekce na ruce je k dispozici u vchodu do knihovny a jídelny. 

6) Ve všech prostorách knihovny a jídelny je nutno dodržovat rozestupy 2m 

7) Pravidelně budou dezinfikovány povrchy, madla a kliky 

 
Článek 5 

1) Toto rozhodnutí zrušuje Rozhodnutí ředitele UCT č. 7/2020 ze dne 6. prosince 2020, 
účinné od 7. prosince 2020 

2) Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem podpisu 

3) Výkladem tohoto rozhodnutí pověřuji správce budovy UCT 

4) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 4. ledna 2021 
 
 

 

V Telči dne 4. ledna 2021                               Jaroslav Makovec,  

ředitel UCT     


