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  č.j. JU/09/01422/21                    Ve Vodňanech 12. 3. 2021 

 
 

Opatření děkana č. 17/2021 
k testování zaměstnanců FROV JU na přítomnost viru SARS-CoV-2 
 
 

V návaznosti na mimořádné opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 9364/2021-
1/MIN/KAN ze dne 5. března 2021 ukládající Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích 
(dále jen JU) povinnost provádět testování zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2, 
Opatření rektora R 465 (déle jen OR), kterým se upravují podmínky a způsob testování na JU 
a čl. 3 odst. 1 bodu d) OR vydávám toto Opatření děkana upravující podmínky testování 
zaměstnanců na FROV JU. 

 
 

1) Testování ve Vodňanech bude každé úterý provádět firma Zdraví-fit, s. r. o., a to 
v těchto místech a časech: 

7:00 – 7:30  Genetické rybářské centrum (GRC)  

7:30 – 8:00  Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví (ERPP)  

8:00 - 8:30   Hlavní budova FROV JU, vestibul, zaměstnanci VÚRH.  

8:30 - 9:00  Hlavní budova FROV JU, vestibul, studenti (především ubytovaní 
zde).  

9:00 - 9:30  Hlavní budova FROV JU, vestibul, zaměstnanci děkanátu, 
Pracoviště správy fakulty, MEVPIS apod 

2) Testování v Českých Budějovicích se řídí podmínkami uvedenými v OR R 465 (viz 
příloha) 

3) Testování v Nových Hradech se bude realizovat, do doby zajištění odběru profesionální 
firmou, svépomocí. Veškerou organizaci testování má na starosti Bc. Soňa Vodková, 
asistentka ředitele ÚKS. 

4) Pokud nebudou členové laboratoří se sídlem na ERPP nebo GRC ve Vodňanech k dispozici 
na testování na těchto místech, musí se před nástupem na pracoviště nechat otestovat 
na hlavní budově FROV JU. 

5) V případě akce s větším počtem účastníků z různých pracovišť či se zapojením 
mimofakultních pracovníků (výlovy, experimenty, výjezdy atd.) je možné provést 
mimořádné testování pomocí schválených samotestů, které jsou na fakultě k dispozici. O 
nezbytnosti testování rozhoduje vedoucí laboratoře či pracoviště, ředitel nebo děkan. 

http://www.frov.jcu.cz/
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6) Pokud nebude zaměstnanec schopen dostavit se na hromadné testování, může ve 
výjimečných případech se souhlasem přímého nadřízeného, který tuto skutečnost nahlásí 
řediteli součásti ev. děkanovi, využít testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-
CoV-2 dostupné na FROV JU a otestovat se svépomocí. Testovací sada bude takovým 
zaměstnancům poskytnuta přímým nadřízeným. Zaměstnanec je povinen potvrdit 
výsledek testu dle tohoto odstavce čestným prohlášením viz příloha, v němž budou 
vyplněny všechny předepsané údaje. Evidenci o takto provedených testech povede 
personalistka FROV JU Ing. Mirka Průšová.  

7) FROV JU, resp. jím zajištěný externí poskytovatel.), povedou evidenci provedených testů 
zaměstnanců po dobu, kdy bude mít zaměstnavatel uloženou povinnost k provádění 
povinného testování zaměstnanců, a následně po dobu nutnou ke kontrole zpracování 
plateb a nároků, které mohou v rámci testování vzniknout. 

8) Pro antigenní testování lze také využít oficiální testovací místa, a to např.: 

Vodňany 
Poliklinika, Jiráskova ul. 
pouze ve středu 13:00 – 16:00 
Nutnost rezervace času odběru u pí. Píchové na tel. 383 379 130 vždy v pondělí a středu 
od 8:00 do 10:00 a od 13:00 do 14:00 hod.  

Protivín 
MUDr. Jan Kolář 
Masarykovo nám.13, 398 11 Protivín 
Nutno předem objednat na tel.: 382 251 160. 

České Budějovice 
Nemocnice České Budějovice, a.s. 
Nutnost rezervace online: https://infekce.nemcb.cz/ 

České Velenice 
Stomatologická ordinace 
MDDr. Jindřich Čítek 
Riegrova 479, České Velenice 
Nutno předem objednat na tel.: 777 34 68 65 

Prachatice 
Nemocnice Prachatice, a.s. 
Nutno objednat alespoň den předem do 11:00 hod. zde: 
https://planner.nempt.cz/antigen  
Testování probíhá v odběrovém stanu v areálu nemocnice – u zadního vchodu. K odběru 
je možné přijet autem (DRIVE IN) – odběr bude proveden v autě. 

Strakonice 
Nemocnice Strakonice, a.s. 

http://www.frov.jcu.cz/
https://infekce.nemcb.cz/
tel:00420%20777%2034%2068%2065
https://planner.nempt.cz/antigen
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Na testování je nutné se rezervovat zde: http://www.nemst.cz/index.php/pacient/covid-
antigen. Přístup k odběrové místnosti je umožněn skrz tzv. technický vstup (vchod) do 
areálu nemocnice v ulici MUDr. Hradeckého. Odběrová místnost i příchod jsou označeny 
a nachází se ve vzdálenosti cca 80 m od tohoto vchodu.   

Písek 
Nemocnice Písek, a.s. 
Rezervace on-line. Bližší informace jsou dostupné na: https://www.nemopisek.cz/covid-
19/odberove-misto/. Testování se provádí v zadním traktu pavilonu bývalé mikrobiologie. 
Odběrové místo je mimo areál nemocnice s dobrým přístupem.  

9) V případě zjištění pozitivního výsledku testu je pracovník povinen opustit pracoviště a 
bezodkladně kontaktovat svého ošetřujícího lékaře, který ho odešle na PCR test. Tento 
postup je nařízen Vládou ČR. 
 

 
Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 16/2021. 

 
 
 

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

  Příloha č. 1 Opatření rektora JU R 465  
  Příloha č. 2 Čestné prohlášení o výsledku antigenního testu 
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