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Opatření rektora v souvislosti s Usnesením Vlády České republiky  
o přijetí krizového opatření ze dne 20. listopadu 2020 s ohledem na vývoj nákazové situace 

 
 
 

Rektor VFU Brno v souvislosti s Usnesením Vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 
20. listopadu 2020 s ohledem na vývoj nákazové situace stanovuje následující opatření. 
 
S účinností od 25. listopadu 2020 až do odvolání může být zkrácena doba pobytu zaměstnanců 
na pracovištích VFU Brno na polovinu pracovní doby podle jejich pracovní smlouvy, pokud toto 
zkrácení nenaruší zabezpečení výuky případně dalších činností na univerzitě. Zbývající část pracovní 
doby mohou zaměstnanci vykonávat práci z domova. Akademičtí pracovníci, kteří jsou schopni 
zabezpečit výuku distanční formou z domova a jejichž nepřítomnost na pracovišti nenaruší výuku a 
provozní činnost pracoviště, mohou s účinností od 25. listopadu 2020 vykonávat práci z domova 
celou pracovní dobu. 
Toto opatření se nevztahuje na provozy, kde je nezbytné zabezpečit činnost ve vztahu k veřejnosti, 
k orgánům státní nebo veřejné správy a státní moci anebo je nezbytné zabezpečit kontinuitu 
provozu. 
 
Vedoucí zaměstnanci a akademičtí pracovníci jsou povinni být dostupní prostřednictvím elektronické 
komunikace svému vedoucímu zaměstnanci každý pracovní den od 13.00 do 14.00 hod. 
 
Provedení tohoto opatření zajistí kvestor VFU Brno na pracovištích rektorátu VFU Brno a jiných 
součástech VFU Brno, a dále děkani na jednotlivých fakultách, a ředitel CEITEC VFU Brno na CEITEC 
VFU Brno, ředitel ŠZP na ŠZP a ředitel KSK na KSK tak, aby byl zabezpečen nezbytný provoz VFU Brno, 
nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob nebo zdraví klientů VFU Brno, majetku VFU Brno a nebo 
k ohrožení takových činností, které jsou nezbytné k plnění úkolů vyplývajících z právních předpisů, 
a nebo při jejichž neprovedení by VFU Brno hrozila majetková nebo jiná újma. 
Při práci z domova jsou zaměstnanci povinni dodržovat všechny zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, požární ochrany a všechna opatření k ochraně zdraví tak, jako kdyby pracovali na pracovišti 
VFU Brno. 
Zaměstnanci VFU Brno se budou řídit dalšími pokyny rektora, kvestora, děkanů a dalších vedoucích 
zaměstnanců VFU Brno.  
 
 
Předchozí opatření rektora č. j. VFU/2020/1188 ze dne 27. října 2020 se ruší. 
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