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Článek 1
Všeobecná ustanovení

(1) Tento příkaz je vydáván v souvislosti s aktuálním vývojem epidemie koronaviru COVID-19.
(2) S ohledem na aktuální situaci rozhodl rektor TUL o přijetí níže uvedených opatření a
doporučení týkajících se výjezdů zaměstnanců TUL mimo území ČR a příjezdů osob ze
zahraničí na TUL.
(3) Rektor vyzývá zaměstnance cestující kamkoliv do zahraničí, aby tato doporučení a
související informace, včetně oficiálních informačních zdrojů, průběžně sledovali a
přizpůsobili jim své soukromé a pracovní pobyty mimo ČR.
(4) Informace o aktuální situaci a opatřeních pro cestování do zemí mimo ČR jsou uvedeny
na webu Ministerstva zahraničních věcí.
Článek 2
Pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí
(1) Zaměstnanec může být vyslán z důvodu pracovní cesty do zahraniční pouze v případě, že
takovou pracovní cestu do zahraničí není možno odložit.
(2) Rozhodnutí, zda je zahraniční pracovní cesta nutná a neodkladná, a její schválení, je plně
v kompetenci přímého nadřízeného.
Článek 3
Soukromé cesty zaměstnanců do zahraničí
(1) Zaměstnanec může jako občan ČR soukromě vycestovat do zahraničí. Zaměstnanec je
povinen s ohledem na bezpečnost práce tuto skutečnost podle ustanovení § 102 odst. 1 a
§ 106 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce oznámit zaměstnavateli a sdělit mu
místo pobytu.
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(2) V případě, že bude nutné, aby zaměstnanec po návratu ze soukromé zahraniční cesty
absolvoval PCR test (výtěr z nosohltanu), jeho úhradu provede zaměstnanec.
Zaměstnavatel nemá povinnost PCR testy hradit.
Článek 4
Ostatní osoby ze zahraničí pohybující se na TUL
(1) Ostatními osobami ze zahraničí pohybujícími se na TUL se rozumí například zahraniční
návštěvy a jiné osoby ze zahraničí působící na TUL mimo pracovněprávní vztahy.
(2) Rektor doporučuje důkladně zvážit nutnost zahraničních návštěv a pohybu zahraničních
osob působících na TUL mimo pracovněprávní vztahy a omezit je na nezbytné minimum.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
(1) TUL se řídí právními předpisy a opatřeními Ministerstva zdravotnictví či jiných orgánů
veřejné správy vydanými v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19 v jejich aktuálním
znění a nezavádí opatření, která by svým dosahem určovala práva či povinnosti nad rámec
zákonných norem a opatření.
(2) Tímto příkazem se zrušuje příkaz rektora TUL č. 2/2020 - Opatření ke snížení rizika nákazy
koronavirem, příkaz rektora TUL č. 3/2020 - Opatření ke snížení rizika nákazy koronavirem,
úprava režimu kolejí TUL a příkaz rektora č. 5/2020 - Podmínky výuky a provozu TUL a jejich
součástí v souvislosti s krizovou situací spojenou se šířením COVID-19.
(3) Tento příkaz nabývá platnosti a účinnosti dnem 16. 6. 2020 a je platný do jeho zrušení.
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