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Opatření děkana č. 8/2020  
Možnost umístění zaměstnanců a studentů do karantény 

v objektech FROV JU 
 

 
Děkan FROV JU v souvislosti s Rozhodnutím rektora č. 4 k aktuálnímu vývoji epidemie koronaviru a 
z něho vyplývající povinnosti vydání vlastního rozhodnutí k vyčlenění dostupných prostor pro 
umístění studentů a zaměstnanců do karantény vydává toto Opatření děkana č. 8/2020 Možnost 
umístění zaměstnanců a studentů do karantény v objektech FROV JU. 

 
1. FROV JU vyčleňuje pokoje v Budově technického zázemí FROV JU („Domeček“) vybavených v 

souladu s odst. 5 písm. b Rozhodnutí rektora č. 4 k aktuálnímu vývoji epidemie koronaviru 

(dále jen „Rozhodnutí“) pro ubytování zaměstnanců a studentů, kteří nemají v ČR  

k dispozici jiné ubytovací zázemí a je jim po návratu ze zahraničí uložena 14denní karanténa.  

2. V případě nedostatečné kapacity vyčleněné pro potřeby karantény v rámci Budovy 

technického zázemí FROV JU („Domeček“) si děkan FROV JU, popř. jeho zástupce vyhrazují 

právo tyto kapacity o nezbytné pokoje a lůžka rozšířit. Stávajícím nájemcům ubytovacích 

kapacit v rámci Budovy technického zázemí FROV JU („Domeček“) bude nabídnuto náhradní 

bydlení v rámci objektů FROV JU. 

3. Umístění studentů a zaměstnanců FROV JU do karantény se řídí pokyny děkana FROV JU, 

popř. jeho zástupce po projednání záležitosti v Krizovém štábu FROV JU.  

4. Pro zaměstnance a studenty umístěné v karanténě platí příslušná Opatření rektora, děkana a 

další metodické pokyny vydané v souvislosti s vývojem epedemie koronaviru (odkaz na web). 

5. K péči o zaměstnance a studenty FROV JU umístěné v karanténě v objektu Budovy 

technického zázemí FROV JU („Domeček“) stanovuji jako osobu odpovědnou za výkon této 

činnosti Lucii Kačerovou (referentka pro Ph.D. studium a zahraniční činnosti). Náklady 

spojené s pobytem zaměstnance nebo studenta v karanténě nese FROV JU (např. ubytování, 

osobní ochranné pomůcky, základní vybavení potravinami s dlouhodobou trvanlivostí před 

zahájením karantény apod.). Pečující osoba zabezpečuje pro ubytované v karanténě přenos 

informací nezbytných k dodržení všech relevantních opatření a metodických pokynů 

souvisejících s epidemií koronaviru. Pečující osoba je členem Krizového štábu FROV JU.  

 
 Toto Opatření děkana platí do jeho odvolání. 
 
 

prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. 
          děkan FROV JU 
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