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1. Všeobecná ustanovení 

Tento příkaz je vydáván k ochraně před zavlečením a šířením onemocnění COVID-19.  
S ohledem na situaci týkající se vývoje nákazy onemocněním COVID-19, stanovuje rektor 
Technické univerzity v Liberci níže uvedená opatření týkající se zaměstnanců a studentů Technické 
univerzity v Liberci (dále jen TUL). 

2.   Osobní přítomnost studentů na výuce 

Osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 
osob při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání je na základě Usnesení 
vlády České republiky č. 129 s účinností od 15.2.2021 od 00:00 hod. do dne 28.2.2021 do 23:59 
hodin zakázána.  

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na: 
- Účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecného 

lékařství, zubního lékařství, farmacie a dalších zdravotních studijních programů a studentů 
vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a 
středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 

-  Účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob, 
-  Účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník). 

Student se účastní praktické výuky, zkoušek a konzultací pouze při splnění následujících podmínek: 
- Je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. 

horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), 
- Při vstupu do budovy a u vstupu do místnosti provede dezinfekci rukou, 
- Nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření. 

Veškerou výuku mají v kompetenci a povolují ji jednotlivé fakulty. Garanti předmětů po dohodě s 
jednotlivými vyučujícími jsou povinni bez zbytečného odkladu e-mailem kontaktovat studenty a 
informovat je o dalším postupu výuky, bezkontaktní výuku jsou povinni zajistit za pomoci 
standardních nástrojů podporovaných zabezpečenými a legálními informačními systémy TUL. 
Garanti předmětů jsou povinni nahlásit způsob výuky děkanům jednotlivých fakult. 
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3. Ubytování studentů na kolejích 

Na základě Usnesení vlády České republiky  č. 129 s účinností od 15.2.2021 od 00:00 hod. do dne 
28.2.2021 do 23:59 hodin je zakázáno ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních 
vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště. 

Zákaz ubytování v ubytovacích zařízeních vysokých škol se nevztahuje na: 

Studenty, na které se zákaz osobní přítomnosti nevztahuje podle bodu 2 tohoto příkazu. 

Na základě doplňujících informací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k omezení 
provozu ubytovacích zařízení vysokých škol dle Usnesení vlády České republiky, mohou 
v ubytovacím zařízení vysoké školy zůstat ubytovaní také studenti: 

- Pro které je ubytovací zařízení vysoké školy bydlištěm dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost vysoké 
škole doloží prohlášením, tito studenti mohou zůstat ubytováni v ubytovacím zařízení 
vysoké školy. Za bydliště se považuje místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s 
výhradou změny okolností trvale, 

- Kteří jsou ubytováni v ubytovacím zařízení vysoké školy a mají zároveň pracovně právní 
poměr s vysokou školou (například někteří studenti doktorských studijních programů), tito 
studenti mohou v ubytovacím zařízení vysoké školy zůstat ubytovaní za účelem výkonu 
práce. 

Pokud se student nechává testovat na COVID-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, do doby 
získání výsledku testu zůstává ubytovaný v ubytovacím zařízení vysoké školy. V případě 
pozitivního výsledku testu, zůstává student v ubytovacím zařízení vysoké školy v karanténě/izolaci. 

4.  Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest 

Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest je stanovena aktuálním opatřením 
Ministerstva zdravotnictví. Všichni zaměstnanci a studenti TUL jsou povinni dodržovat platná 
opatření Ministerstva zdravotnictví či jiných orgánů veřejné správy, která jsou dostupná na 
stránkách: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/.  

Všichni studenti a zaměstnanci TUL jsou povinni vstupovat do vnitřních prostor univerzity 
s ochrannými prostředky dýchacích cest. 

5.   Oznamovací povinnost  

Z důvodu ochrany veřejného zdraví a zdraví zaměstnanců a studentů, mají všichni zaměstnanci 
a studenti TUL povinnost bezodkladně nahlásit pozitivní test na onemocnění COVID-19 nebo 
karanténu prostřednictvím formuláře na adrese: https://liane.tul.cz/covid 

6.  Pořádání akcí 

Rektor vyzývá k omezení pořádání zbytných akcí. O zbytnosti akce rozhoduje na rektorátu rektor, 
na fakultě děkan, na vysokoškolském ústavu ředitel, na celouniverzitním zařízení ředitel. Při 
pořádání akce je nutné dodržovat aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví. 

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
https://liane.tul.cz/covid
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7.  Závěrečná ustanovení 

TUL se řídí právními předpisy a opatřeními Ministerstva zdravotnictví či jiných orgánů veřejné 
správy, učiněnými v souvislosti s ochranou před onemocněním COVID-19, v jejich aktuálním znění 
a nezavádí opatření, která by svým dosahem určovala práva či povinnosti nad rámec zákonných 
norem a opatření. 

Přílohou č. 1 tohoto příkazu je Opatření PES pro oblast školství. 

Tento příkaz č. 12/2020 je platný do jeho zrušení.  
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