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Ostrava, 9. 3. 2020 

č. j.: REK-1/2020 
  

Rozhodnutí rektora č. 1/2020 

ČÁST PRVNÍ 

Článek 1 

Základní ustanovení 

Rektor Vysoké školy podnikání a práva, a. s. (dále jen „Rektor VŠPP“) vydává tuto vnitřní 

normu s ohledem na rostoucí rizika šíření koronaviru COVID-19. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Článek 2 

Zaměstnanci VŠPP 

Rektor VŠPP zakazuje pracovní cesty zaměstnanců VŠPP do všech zemí, které jsou ke dni 

plánovaného odjezdu postiženy koronavirem COVID-19, zejména pak do vyhlášených 

rizikových oblastí (Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Írán, Itálie, Japonsko, 

Singapur). Přehled postižených zemí je k dispozici na webu Světové zdravotnické organizace 

http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4

a0667 (dále jen „země s výskytem koronaviru“).Tento zákaz se vztahuje i na cesty zahrnující 

transit skrze tyto země. Rektor VŠPP důrazně doporučuje zaměstnancům VŠPP, aby odložili 

své soukromé cesty do zemí s výskytem koronaviru COVID-19. Zaměstnanci VŠPP jsou 

současně povinni oznámit nadřízenému zaměstnanci (rektor/ředitel/vedoucí katedry) svůj 

záměr vycestovat do země s výskytem koronaviru COVID-19. Zaměstnanci jsou povinni uvést 

ve formuláři žádosti o řádnou dovolenou místo pobytu (stát). V případě uskutečnění soukromé 

cesty do zemí Itálie, Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Japonsko a 

Singapur bude po návratu zaměstnanec povinen kontaktovat příslušnou hygienickou stanici a 

postupovat dle její doporučení. VŠPP může následně nařídit omezení kontaktu s VŠPP pouze 

na telefonický nebo písemný. Tato nepřítomnost zaměstnance na pracovišti bude řešena v 

souladu s platnými nařízeními příslušných orgánů a dalšími rozhodnutími rektora. 

U osob ve věku 60 a více let, a dále u osob s chronickými nemocemi nebo s oslabenou 

imunitou (na základě potvrzení od lékaře), je možné nadřízeného zaměstnance 

(rektor/ředitel/vedoucí katedry) požádat o úpravu pracovních činností tak, aby došlo k redukci 

možného přenosu nemoci a to od 9. 3. 2020 do 31. 3. 2020. 

  

https://www.fio.cz/ib2/wicket/bookmarkable/cz.fio.ib2.prehledy.web.zustatkyVsechnyUcty.ZustatkyVsechnyUctyPage?7-1.ILinkListener-table-body-rows-3-row-cells-0-cell-link
http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667
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Článek 3 

Externí pracovníci VŠPP 

V případě uskutečnění soukromé cesty do zemí Itálie, Čínská lidová republika, Jižní Korea, 

Hong Kong, Irán, Japonsko a Singapur bude po návratu externí pracovník povinen po dobu 

14 dnů omezit kontakt s VŠPP pouze na telefonický nebo písemný. Dále je povinen ve 

spolupráci s přímým nadřízeným a ředitelem ošetřit veškeré pracovní povinnosti. 

 

Článek 4 

Hosté ze zemí s výskytem koronaviru COVID-19 

Rektor VŠPP pozastavuje příjezdy zahraničních pracovníků/hostů přijíždějících ze zemí s 

výskytem koronaviru COVID-19.  

 

Článek 5 

Studenti 

a) Studenti VŠPP 

Rektor VŠPP zastavuje financování mobilit do zemí s výskytem koronaviru COVID-19. 

 

b) Přijíždějící studenti na VŠPP 

Rektor VŠPP pozastavuje plánování příjezdů zahraničních studentů ze zemí s 

výskytem koronaviru COVID-19. 

 

c) Rektor VŠPP důrazně doporučuje studentům VŠPP, aby odložili své soukromé cesty 

do zemí s výskytem koronaviru COVID-19. Studenti   jsou současně povinni oznámit 

studijnímu oddělení VŠPP e-mailem svůj záměr vycestovat do země s výskytem 

koronaviru COVID-19. Zároveň jsou povinni oznámit svůj návrat z těchto zemí v období 

od 22. 2. 2020. V případě uskutečnění soukromé cesty do zemí Itálie, Čínská lidová 

republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Japonsko a Singapur bude po návratu 

studentům nařízeno studijní volno a budou povinni omezit kontakt s VŠPP pouze na 

telefonický nebo písemný. Nařízení se týká všech součástí VŠPP. 
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Článek 6 

Akce organizované VŠPP 

Rektor VŠPP ruší splatností od 7. 3. 2020 do 30.4.2020 konání veškerých akcí organizovaných 

VŠPP (např. konference, kulturní, sportovní, populárně vzdělávací, společenské akce aj.). 

 

ČÁST TŘETÍ 

Závěrečná ustanovení 

Pokud osoby uvedené v článku 1 až 5 přicestovaly ze země s výskytem koronaviru COVID-19 

a mají v inkubační době (do 14 dnů od příjezdu ze země s výskytem koronvariu COVID-19) 

horečnaté onemocnění s postižením dýchacích cest, je třeba vyloučit podezření z nákazy. Tyto 

osoby jsou povinny co možná nejvíce omezit kontakt s okolím, kontaktovat neprodleně 

Krajskou hygienickou stanici, popřípadě zdravotnickou záchranou službu na telefonním čísle 

155.  

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem vydání. 

 

 

 doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. 

 rektor 
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