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Vážené kolegyně, 
vážení kolegové, 
 
v návaznosti na opatření Ministerstva zdravotnictví je od středy 17. 3. 2021 zakázána osobní 
přítomnost na pracovišti bez negativního výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Test nesmí 
být starší než 7 dní a musí se mu podrobit všichni zaměstnanci. Výjimkou jsou: 

a) zaměstnanci pracující na home office 
b) osoby po prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech 
c) osoby po ukončeném očkování proti COVID-19 a uplynutí 14 dnů po druhé dávce. 

Zaměstnanec je povinen prokázat skutečnosti b) a c) potvrzením vystaveným poskytovatelem 
zdravotních služeb. 

O formě testů a průběhu testování rozhodují děkani a vedoucí příslušných hospodářských středisek. 

Možné formy testů jsou:  

 samotestování na pracovišti sadami poskytnutými zaměstnavatelem (na fakultách) nebo 

 testování proškoleným zdravotnickým personálem, které zajistí univerzita ve vlastních 
odběrových místech MU – v areálu bohunického kampusu, na Rektorátu MU, v areálu Vinařská 
č. 4 a v areálu Přírodovědecké fakulty MU v Kotlářské ulici (sledujte na 
www.muni.cz/koronavirus), objednávání k testu bude možné prostřednictvím aplikace 
Prevence COVID-19 v INET (navázáno na stávající COVID aplikaci), nebo 

 absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného poskytovatelem 
zdravotních služeb zařazeným v síti odběrových center nebo 

 absolvování POC antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného 
poskytovatelem zdravotních služeb zařazeným v síti odběrových center.  

Samotestovací sady pro zaměstnance budou k dispozici na jednotlivých pracovištích, distribuce na HS 
bude po centrálním nákupu probíhat od pátku 12. 3. 2021. 

Bližší podmínky pro Fakultu informatiky jsou následující: 

Pro budovu Fakulty informatiky zakazuji pracovníkům (včetně pracovníků na dohody o provedení 
práce nebo dohody o pracovní činnosti) i studujícím počínaje dnem 17. 3. 2021 vstup a pobyt ve 
fakultních prostorách bez doloženého negativního testu uloženého v IS 
(https://is.muni.cz/auth/koronavirus/samotestovani, i.e.. Koronavirus: podrobnosti a aplikace → 
Samotestování na COVID-19). Tento zákaz se týká i situací, kdy není přístupu zabráněno technickými 
prostředky. 

Toto doložení bude provedeno vložením  
(i) fotografie s dostatečně čitelně pořízeným snímkem dokladu potvrzujícího skutečnosti 

týkající se b) nebo c) výše nebo výsledku externě provedeného testu zdravotnickým 
personálem v gesci MU podle popisu výše nebo jiného testovacího místa nezávislého 
na MU včetně identifikace pracovníka nebo studenta/studentky nebo  

(ii) fotografie dokumentující výsledek pořízený samotestovací sadou v podobě sady po 
použití s viditelným negativním výsledkem, data tohoto testování (datum napsané na 
papíru, na němž je položena testovací sada) a identifikace pracovníka nebo studenta 
jménem a UČO (napsané na papíře s datem nebo jen položením zaměstnanecké či 
studentské karty ITIC/ISIC s čitelnými nacionáliemi vedle testovací sady),  

případně zanesení informace (i) nebo (ii) zajistí jiným způsobem liniový nadřízený.  

http://www.muni.cz/koronavirus
https://inet.muni.cz/app/osoby/koronavirus_prevence
https://is.muni.cz/auth/koronavirus/samotestovani


2/2  

Tyto informace bude Fakulta informatiky hromadně předávat do evidence v INETu a také je 
zpracovávat pro deaktivaci/aktivaci čipových karet pro pracovníky/studující bez uložené informace o 
negativním výsledku.  

Samotestovací sady budou pro pracovníky Fakulty informatiky k vyzvednutí na recepci fakulty a jejich 
výdej v množství odpovídajícím stanovené periodě testování bude evidován mj. pro uplatnění 
příspěvku zdravotních pojišťoven na jejich cenu. Testování jiným způsobem probíhá bez součinnosti 
s Fakultou informatiky a jeho financování je zpravidla zajištěno ze zdravotního pojištění. 

Pracovníkům (včetně pracovníků na dohodu o provedení práce), kteří v uplynulých sedmi dnech test 
nepodstoupili, je umožněn vstup hlavním vchodem, vyzvednutí samotestovací sady na vrátnici fakulty 
po identifikaci zaměstnaneckou čipovou kartou, nicméně bezdotykově, a následně buď opětné 
opuštění budovy pro následně provedení samotestu mimo prostory fakulty, nebo provedení 
samotestu na vyhrazených místech k sezení v lobby fakulty před vrátnicí včetně vyčkání na tomto 
místě do získání výsledku testu. 

Studujícím (vyjma těch, kteří mají zároveň pracovněprávní vztah s fakultou) není bez doloženého 
negativního testu povolen vstup vůbec, ani do vstupních prostor. U studujících bude oprávnění vstupu 
s dokladovaným negativním testem kontrolováno pomocí čipové ISIC karty u recepce.  

Cílem těchto opatření je zachovávat v budově Fakulty informatiky prostředí s celkovým standardem 
bezinfekčnosti odpovídajícím smyslu mimořádného opatření vlády o testování zaměstnanců. 
Sedmidenní perioda testování samozřejmě neposkytuje stoprocentní záruky, zcela spolehlivé nejsou 
ani testy, zejména ne laicky prováděné samotesty. Prosím proto všechny o to, aby maximálně využívali 
práci z domova (home office) a minimalizovali svou fyzickou přítomnost v prostorách fakulty (a při tom 
dodržování všech preventivních opatření). Netestované osoby se obecně považují za potenciálně 
infikované, takže všechna opatření směřují především k tomu, aby byl jejich pobyt v budově a riziko 
přenosu infekce minimalizován nebo ještě lépe vyloučen. I tak se ale na druhou stranu snažíme 
minimalizovat zátěž, kterou při nezbytném pobytu v budově máte jako zaměstnanci podstupovat, 
přitom za plného dodržení všech povinností stanovených mimořádným opatřením Ministerstva 
zdravotnictví o testování. 

Při trvající práci z domova není třeba testování podstupovat. Je vyžadováno pouze pro pobyt na 
pracovišti, tedy pro vstup do budovy Fakulty informatiky. 

Děkuji za pochopení těchto kroků, které vycházejí z povinností, jež fakultě a univerzitě uložilo 
mimořádné opatření o testování, i ze snahy maximálně přispět k utlumení šíření epidemie s cílem 
brzkého návratu k normálnějším poměrům. 

Pevně doufám, že touto dobou zvládněme projít s minimální újmou a pokud možno ve zdraví. 
 
S pozdravem, 
 
 
Jiří Zlatuška 
 
10. 3. 2021 


