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DODATEK Č. 1
K ROZHODNUTÍ Č. 8/2021
TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA PŘÍTOMNOST SARS-COV-2
Článek 1
Předmět úpravy

1.

V preambuli se ve třetí odrážce vypouští slovní spojení „a samotestování“.

2.

Článek 1 odst. 2 se doplňuje o nový bod v písm. c) v tomto znění:
a) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace
první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém
přípravku uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění
COVID-19,

3.

Do článku 1 se doplňuje nový odstavec 3 v tomto znění:
Údaje a doklady dle odst. 2 a), b) a c) jsou zaměstnanci VUT povinni zaznamenat v příslušných
modulech v IS VUT1, přičemž:
a) výjimku dle odst. 2 písm. b) dokládá zaměstnanec potvrzením vystaveným poskytovatelem
zdravotních služeb,
b) výjimku dle odst. 2 písm. c) dokládá zaměstnanec certifikátem ministerstva.
Tyto doklady jsou nahrány do příslušného modulu v IS VUT.
Poznámka pod čarou zní: V případě evidence homeoffice se jedná o modul „Evidence
nepřítomnosti“. V případě evidence prodělaného onemocnění nebo absolvovaného očkování se
jedná o modul „Covid“. Oboje v Intraportálu VUT.

4.

Článek 2 odst. 1 písm. c) se nahrazuje novým zněním takto:
c) absolvováním preventivního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2
provedeném prostřednictvím odběrové sady, kterou svému zaměstnanci poskytne VUT (či součást
VUT), a to na pracovišti VUT.

5.

Článek 2 odst. 2 se nahrazuje novým zněním takto:
Informace o provedeném testování se vkládá do příslušného modulu v IS VUT, přičemž informaci
obratem ihned po provedení testu vkládá:
1

a) sám testovaný zaměstnanec v případech testování dle odst. 1 písm. a), b). Zaměstnanec je
povinen prokázat, že podstoupil test dle odst. 1 písm. a) a b), potvrzením vystaveným
poskytovatelem zdravotních služeb. Toto potvrzení je nahráno do příslušného modulu v IS VUT
předtím, než zaměstnanec vstoupí na jakékoliv pracoviště VUT.
b) určený zaměstnanec součásti VUT nebo sám testovaný zaměstnanec v případě dle odst. 1 písm.
c); určení, kdo vkládá informaci do IS VUT, stanoví součást VUT.
6.

V článku 2 odst. 3 se za slova „V IS VUT je současně zaznamenán i výsledek testu“ vkládá slovní
spojení „dle odst. 1“.

7.

Článek 3 odst. 2 se nahrazuje novým zněním takto:
Pro provedení testování vyhradí součást VUT vhodné prostory s možností účinného větrání, které
bude zajištěno po celou dobu testování. Provozní dobu testování v určených prostorech stanoví
vedoucí součásti VUT.

8.

V článku 4 odst. 1 se slovní spojení „výsledek testování“ nahrazuje spojením „výsledek testu“

Článek 2
Závěrečná ustanovení
1.

Ostatní ustanovení této vnitřní normy VUT zůstávají v původním znění beze změny.

2.

Tento dodatek nabývá účinnosti v den uvedený v jeho záhlaví.

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
rektor
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