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1/1 V odpovědi prosím uvádějte naše číslo jednací. 

Rozhodnutí ředitele Univerzitního centra Telč (dále jen „UC“) čís. 3/2022  
(ve znění účinném od 7. března 2022) 
 
Podle části 3 čl. 9 odst. 4 Org. řádu Masarykovy univerzity (dále jen „MU“) vydávám toto rozhodnutí: 
 
 

Článek 1 
 

a) Vzhledem ke zlepšené epidemické situaci, s přihlédnutím k doporučení Krizového štábu a 
výboru MU z 2.3.2022, a v souladu s opatřeními přijatými v rámci MU k prevenci šíření 
koronaviru COVID-19, rozhodl jsem o změně režimu v budově UCT na „bílou“ úroveň 0 – tzn. 
provoz na univerzitě není omezen, je v souladu s aktuálně platnými opatřeními vlády. 

b) Veřejnost má povoleno vstupovat do budov MU.  

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

d) Podle aktuálních opatření vlády platí, že ochranné prostředky dýchacích cest jsou 
povinné ve společných prostorách a při přechodu mezi výukou. Respirátory a roušky 
nejsou třeba při výuce, kde se sedí, při zkouškách s rozestupy alespoň 1,5 metru nebo při 
výuce, jejíž charakter to neumožňuje. 

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

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

g) Zaměstnanci UCT se i nadále řídí Rozhodnutím rektora MU č. 3/2022 – Mimořádná opatření 
v souvislosti s rizikem nákazy onemocnění COVID 19. O případném nařízení home office 
rozhoduje po domluvě se zaměstnancem ředitel. 

 
Článek 2 

 
(1) Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem podpisu. 
(2) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 7. března 2022. 

 
 

V Telči dne 4. března 2022                              Jaroslav Makovec, ředitel UCT     
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