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1/1 V odpovědi prosím uvádějte naše číslo jednací. 

Rozhodnutí ředitele Univerzitního centra Telč (dále UCT) čís. 7/2021  
(ve znění účinném od 25. října 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 o změně režimu v budově UCT na „zelenou“ úroveň 1 
– tzn. Opatření na MU jsou v souladu s aktuálně platnými opatřeními vlády. 

1) Veřejnost má povoleno vstupovat do budov MU.  

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

3) Budovu UCT je otevřená i pro veřejnost, platí povinnost nosit ochranné prostředky 
dýchacích cest (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické 
podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle 
příslušných norem (např. FFP2, KN 95). 

4) Zaměstnanci, studenti i veřejnost, musí nosit ochranu úst ve všech prostorách MU 
(včetně jídelny, knihovny a učebnách, včetně počítačových), vyjma pobytu na jednom 
místě bez přítomnosti jiné osoby, vyjma přednášejících, řečníků a studentů cvičících, 
zpívajících či usazených při výuce za podmínky, že se v učebně nachází nejvýše 30 osob 
a tyto dají jednoznačný, jednomyslný, výslovný a bezvýhradný souhlas k tomu, že použití 
ochrany dýchacích cest není nutné. 

5) Režim ubytování, služeb a hromadných akcí v UCT se řídí platnými opatřeními 
Vlády ČR.  

6) Za dodržování všech opatření u akcí v prostorách UCT zodpovídají jejich 
organizátoři (nájemci, dodavatelé služeb, další komerční i soukromé subjekty).  

7) Zaměstnanci UCT se řídí Rozhodnutím rektora MU č. 7/2021 – Mimořádná opatření 
v souvislosti s rizikem nákazy onemocnění COVID 19. O případném nařízení home office 
rozhoduje po domluvě se zaměstnancem ředitel.  

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

9) Zaměstnancům UCT nařizuji bezodkladně oznámit kontakt s nákazou, nařízenou 
karanténu a prostřednictvím INET aplikace Prevence COVID-19 i pozitivní výsledek 
testu na COVID-19. 

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

 

Článek 2 

1) Toto rozhodnutí zrušuje Rozhodnutí ředitele UCT č. 6/2021 ze dne 26. června 2021, 
účinné od 28. května 2021. 

2) Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem podpisu. 

3) Výkladem tohoto rozhodnutí pověřuji správce budovy UCT. 

4) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 25. června 2021. 

V Telči dne 22. října 2021                             Mgr. Jaroslav Makovec,  

ředitel UCT    
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