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SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ 
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
číslo: R  467 datum: 13. dubna 2021 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rozhodnutí rektora JU 
o mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru 

 
Článek 1 

Obecná ustanovení 

1. Koordinací všech opatření ve věci epidemie koronaviru je pověřen referent BOZP a PO (dále: 
koordinátor), který zabezpečuje zejména vzájemnou informovanost mezi JU a KHS, předává 
informace o příjezdu zahraničních studentů z krizových oblastí na KHS, je oprávněn vydávat 
metodické pokyny k realizaci dílčích opatření na součástech JU, projednává dílčí opatření ohledně 
koronaviru s děkany fakult a řediteli dalších součástí JU, informuje vedení JU o přijatých nařízeních 
z KHS a opatřeních přijatých na JU, je oprávněn přizvat si ke spolupráci další odborníky JU. 

2. Organizace testování zaměstnanců se řídí opatřením rektora R 465 a souvisejícími metodickými 
pokyny kvestorky. 

3. Vedoucímu útvaru marketingu se ukládá zabezpečit ve spolupráci s koordinátorem jednotné 
informování zaměstnanců, studentů a veřejnosti o přijímaných opatřeních na JU. 

4. Uvedená opatření vycházejí z nařízení a doporučení příslušných státních orgánů. Konkretizace 
rozhodnutí na jednotlivých pracovištích je v odpovědnosti děkanů fakult a ředitelů součástí 
dle příslušných podmínek.  

 

Článek 2 
Oblast studia 

1. Uchazeči o studium, studenti, vyučující, zkoušející a další osoby, jejichž přítomnost je pro zajištění 
průběhu studijních aktivit nezbytná, jsou povinni řídit se aktuálními nařízeními a doporučeními 
vyhlášenými Ministerstvem zdravotnictví ČR a dalšími odpovědnými orgány. 

2. Děkani fakult zajistí podmínky pro dodržování příslušných nařízení a doporučení.  

3. Metodické vedení při aplikaci opatření v oblasti studia do praxe poskytuje prorektor pro studium. 

 

Článek 3 
Oblast celoživotního vzdělávání 

1. Účastníci, vyučující, zkoušející a další osoby, jejichž přítomnost je pro zajištění průběhu aktivit 
celoživotního vzdělávání nezbytná, jsou povinni řídit se aktuálními nařízeními a doporučeními 
vyhlášenými Ministerstvem zdravotnictví ČR a dalšími odpovědnými orgány. 
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2. Děkani fakult a ředitelé dalších součástí JU, které uskutečňují programy celoživotního vzdělávání, 
zajistí podmínky pro dodržování příslušných nařízení a doporučení.  

3. Metodické vedení při aplikaci opatření v oblasti celoživotního vzdělávání do praxe poskytuje 
prorektor pro studium. 

 

Článek 4 
Realizace karanténních opatření 

1. Všichni studenti a zaměstnanci přijíždějící ze zahraničí mají povinnost sledovat a důsledně 
dodržovat vládní opatření stanovená příslušnými ministerstvy. Režim vstupu do ČR a podrobné 
instrukce pro osoby přijíždějící ze zahraničí jsou popsány a pravidelně aktualizovány ÚZV 
na webových odkazech:  
https://www.jcu.cz/study-at-usb/degree-students/instructions-for-arrival-during-covid-19-
pandemic    a  
https://www.jcu.cz/study-at-usb/erasmus/instruction-for-arrival-during-covid-19-pandemic. 

2. Prostory, kde bude dotyčná osoba ubytována, budou vybaveny vlastním sociálním zařízením, 
dezinfekčním antivirovým gelem a jednorázovými papírovými ručníky. 

3. Umístění studentů a zaměstnanců do karantény se řídí pokyny koordinátora. 

4. Pro zaměstnance a studenty umístěné v izolaci nebo  karanténě platí Metodický pokyn ke stanovení 
podmínek nařízené karantény a izolace zaměstnancům a studentům Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích (dále jen Metodický pokyn ke karanténě). 

5. Děkani Ekonomické fakulty, Pedagogické fakulty, Fakulty rybářství a ochrany vod a Zemědělské 
fakulty, kteří zajišťují umístění zaměstnanců a studentů do karantény ve svých objektech, stanoví 
podmínky k užívání těchto prostor, a to ve spolupráci s koordinátorem.  

6. K péči o zaměstnance a studenty umístěné v karanténě stanoví příslušná fakulta pečující osoby z řad 
zaměstnanců nebo studentů. Činnost pečujících osob se řídí pokyny koordinátora. Náklady spojené 
s pobytem zaměstnance nebo studenta v karanténě nese příslušná fakulta (ubytování, náklady 
na pečující osobu, osobní ochranné pomůcky). 

 

Článek 5 
Oblast internacionalizace a zahraničních vztahů 

1. Realizace zahraničních pracovních cest a studentských mobilit se řídí metodickými pokyny 
prorektora pro zahraniční vztahy, jimiž se uvádí do praxe na JU režim vyplývající z aktuálně platných 
nařízení vlády ČR a dalších odpovědných orgánů. Důrazně se doporučuje dbát zvýšené opatrnosti 
při cestách do zahraničí a sledovat podmínky a restriktivní opatření aplikovaná v cílových zemích 
vzhledem k tamější epidemiologické situaci. 

2. Metodické vedení při aplikaci opatření v oblasti internacionalizace a zahraničních vztahů do praxe 
poskytuje prorektor pro zahraniční vztahy. Útvar zahraničních vztahů Rektorátu v této věci 
poskytuje metodické vedení fakultním koordinátorům. Je k dispozici telefonní číslo Emergency call, 
+420 702 027 176, emergency@jcu.cz. 

https://www.jcu.cz/study-at-usb/degree-students/instructions-for-arrival-during-covid-19-pandemic
https://www.jcu.cz/study-at-usb/degree-students/instructions-for-arrival-during-covid-19-pandemic
https://www.jcu.cz/study-at-usb/erasmus/instruction-for-arrival-during-covid-19-pandemic
mailto:emergency@jcu.cz
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Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

1. Tímto se ruší Rozhodnutí rektora JU č. 437, o mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií 
koronaviru, ze dne 12. 6. 2020. 

2. Uvedená opatření platí do odvolání. 

3. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 13. 4. 2021. 

 

 

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., v. r. 
rektor 

 
 
 
 

Zpracoval:  referent BOZP a PO, prorektor pro studium, prorektorka pro zahraničí 
Rozdělovník:  prorektoři JU, děkani fakult JU 
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Důležité kontakty 

Miloslav Švarc - koordinátor opatření proti koronaviru za JU,  
tel.: +420 387 772 130, e-mail: svarc@jcu.cz  

Mgr. Věra Filipová - informace o studentech v zahraničí a studentech přijíždějících ze zahraničí 
tel.: +420 387 776 028, mobil: +420 730 161 422, e-mail: filipovav@jcu.cz  

Informační linka pro zahraniční studenty - Emergency call 
tel. +420 702 027 176, emergency@jcu.cz. 

Veškeré informace k situaci a hlášení nenadálých událostí je možno předávat na e-mail: 
hmartinkova@jcu.cz, svarc@jcu.cz.  

Protiepidemické oddělení KHS JčK 
tel.: +420 387 712 210, +420 387 712 320; mimo pracovní dobu a o víkendech: +420 736 514 344  

Infekční oddělení Nemocnice ČB 
tel.: +420 387 874 656 

mailto:emergency@jcu.cz

