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Rozhodnutí ředitele Univerzitního centra Telč (dále UCT) čís. 5/2021  
(ve znění účinném od 31. května 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 aktuálním vládním opatřením a doporučením Krizového štábu a 
Krizového výboru MU, rozhodl jsem změnit režim v budově UCT na „zelenou“ úroveň 1 – 
tzn. výskyt nákazy bez komunitního přenosu.  

1) Veřejnost má povoleno vstupovat do budov MU, dále platí povinnost dodržování 
příslušných protiepidemických opatření, zejména ochrana dýchacích cest, 
dodržování 1,5m rozestupů, mytí rukou apod.  

2) Režim ubytování, služeb a hromadných akcí v UCT se řídí platnými opatřeními 
Vlády ČR. Za dodržování opatření u akcí v prostorách UCT zodpovídají jejich 
organizátoři (nájemci, dodavatelé služeb, další komerční i soukromé subjekty).  

3) V jídelně, učebnách, na chodbách a ve společných ubytovacích prostorách je povinné 
nosit ochranu dýchacích cest (chirurgické roušky, respirátory) a dodržovat rozestupy. 

4) Zaměstnanci UCT 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.  

 

 

Článek 3 

Další opatření:  

1) Všechny osoby jsou při pobytu ve všech společných prostorách UCT povinni: řídit 
se vládními opatřeními, dezinfekčním plánem UCT, dodržovat 1,5m rozestupy a 
používat ochranné pomůcky (dezinfekce, ochrana úst). 

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

3) V platnosti i nadále zůstává Rozhodnutí ředitele UCT 3/2021 o povinném testování 
zaměstnanců UCT. 

4) Zaměstnanci jsou povinni sledovat web www.muni.cz/koronavirus, kde jsou dostupné 
aktuální informace. 

5) Při jakékoli pochybnosti je možné se obrátit na ředitele UCT. 

 

 

Článek 4 

Provoz knihovny bude pokračovat v upraveném režimu:  

1) Do knihovny je možné vstupovat pouze v omezeném počtu, omezení počtu vychází 
z platných opatření Vlády ČR.  

2) Vstup do knihovny je možný pouze s ochrannou dýchacích cest a po použití dezinfekce, 
která je za vstupními dveřmi knihovny. 

3) Návštěvníci knihovny musí dodržovat vzájemné odstupy min. 1,5m, stejné pravidlo platí 
i pro čekající před knihovnou. 

https://www.muni.cz/koronavirus/univerzitni-semafor
https://covid.gov.cz/opatreni
https://www.em.muni.cz/udalosti/13952-masarykova-univerzita-vyhlasi-od-pondeli-3-kvetna-zluty-stupen-semaforu
https://www.em.muni.cz/udalosti/13952-masarykova-univerzita-vyhlasi-od-pondeli-3-kvetna-zluty-stupen-semaforu
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/
https://ucnmuni-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/241699_muni_cz/EaytOK0o7ohPqgDlaFVF6QYBZ9N-BhSvYt4LJXLjjkXukQ?e=bW5ILP
http://www.muni.cz/koronavirus
https://covid.gov.cz/opatreni
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Článek 5 

1) Toto rozhodnutí zrušuje Rozhodnutí ředitele UCT č. 4/2021 ze dne 30. dubna 2021, 
účinné od 3. května 2021. 

2) Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem podpisu. 

3) Výkladem tohoto rozhodnutí pověřuji správce budovy UCT. 

4) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 31. května 2021. 
 
 

 

V Telči dne 26. května 2021                               Jaroslav Makovec,  

ředitel UCT     


