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Rozhodnutí ředitele Univerzitního centra Telč (dále UCT) čís. 8/2021  
(ve znění účinném od 22. listopadu 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 „žlutou“ úroveň 2 – 
tzn. opatření na MU jsou v souladu s aktuálně platnými opatřeními vlády. 

1) Veřejnost má omezený vstup do budov MU, výjimkou jsou zástupci 
spolupracujících firem nutných pro zajištění provozu MU a partnerů pro klíčová 
jednání, která nelze převést do online formy.  

2) Za dodržování všech opatření směrem k příslušným kontrolním orgánům státní 
správy u akcí v prostorách UCT zodpovídají jejich organizátoři (nájemci, 
dodavatelé služeb, další komerční i soukromé subjekty).  

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

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

5) V budově UCT platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a 
nosu) dle aktuálních vládních nařízení. Tato povinnost platí ve všech vnitřních prostorách 
UCT, vyjma pobytu na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, vyjma přednášejících a 
řečníků při poskytování vzdělání, pokud byli očkováni proti onemocnění covid-19 a 
od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní. Výjimka se dále 
vztahuje na vyučující a studenty v rámci vzdělávací aktivity MU, jejíž charakter 
neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové 
nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru). 

6) Univerzitní knihovna je pro veřejnost uzavřena. Prezenční výpůjčky jsou možné 
za dodržení platné legislativy. Aktivity U3V a CŽV se řídí opatřeními na MU.   

7) Akce MU nesouvisející s hlavní činností univerzity (kulturní akce, besedy, 
přednášky, konference, semináře, sympozia apod.) se mohou konat při účasti max. 
75 osob (nebo dle platných vládních opatření). Všichni účastníci mají povinnost 
prokázat se O-N-T.  

8) 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.  

9) U zaměstnanců UCT platí povinnost evidence O-N-T, čili nahlášení v aplikaci INET. 

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

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

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

 

 

https://www.muni.cz/koronavirus/univerzitni-semafor
https://covid.gov.cz/opatreni
https://www.em.muni.cz/udalosti/14467-masarykova-univerzita-od-22-listopadu-prepne-semafor-do-zlute
https://www.em.muni.cz/udalosti/14467-masarykova-univerzita-od-22-listopadu-prepne-semafor-do-zlute
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://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Ostatni_dokumenty/Ostatni_rozhodnuti/rozhodnuti_rektora/RR07-21/
http://www.muni.cz/koronavirus
https://inet.muni.cz/app/osoby/koronavirus_prevence
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Článek 2 

1) Toto rozhodnutí zrušuje Rozhodnutí ředitele UCT č. 7/2021 ze dne 22. října 2021, 
účinné od 25. října 2021. 

2) Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem podpisu. 

3) Výkladem tohoto rozhodnutí pověřuji správce budovy UCT. 

4) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 22. listopadu 2021. 

V Telči dne 17. listopadu 2021                             Mgr. Jaroslav Makovec,  

ředitel UCT    
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