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Č. j. UKPF/378214/2020-3 Vyřizuje:   Sojka V Praze dne:  4.10.2020 

 

Sdělení k žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Vážený pane XXXXXXX, 

 

k Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/199 Sb. ze dne 24.09.2020 Vám sděluji následující: 

 

Měla Právnická fakulta UK (dále jen PF UK) k dispozici doporučení hygieniků ohledně hromadných 

akcí před pořádáním seznamovacích kurzů (dále jen SK) pro první ročníky?  

Právnická fakulta UK pořádala pouze jedno fakultní úvodní soustředění pro nově nastupující 

první ročník v rekreačním středisku Štědronín v době od 29. srpna do 5. září 2020 ve dvou 

turnusech: 1.běh 29. 8. - 1. 9. 2020; 2. běh 2. 9. - 5. 9. 2020. 

Rekreační středisko Štědronín bylo okresním hygienikem v Písku otevřeno od 25. května 2020 

pro pořádání škol v přírodě a dalších akcí v celém areálu za zvýšených hygienických opatření. V 

době konání úvodního soustředění PF UK nevydal okresní hygienik žádná další opatření, 

omezující konání soustředění. Přesto byla s ohledem na princip předběžné opatrnosti po celou 

dobu soustředění dodržována zvýšená hygienická opatření (desinfekce společných prostor a 

učeben několikrát denně, nepřekračování počtu 50 lidí v učebnách a jídelně, nošení roušek v 

učebnách atd.). 

 

Kdo je osobou odpovědnou za dodržování těchto opatření na SK?  

Proděkanka pro přijímací řízení a magisterský studijní program. 

 

Byla tato opatření na SK dodržována? Pokud nebyla, proč a na základě čího rozhodnutí?  

Žádná opatření hygieniků nebyla stanovena (viz výše). Fakultou dobrovolně stanovená zvýšená 

hygienická opatření (viz výše) měli studenti povinnost dodržovat. 

Jaké je stanovisko PF UK k tomu, že se během SK pořádaných PF UK rapidně šířila nákaza covid‐19?  



PF UK pořádala pouze jedno úvodní soustředění pro první ročník viz výše. Všichni studenti fakulty 

mají od 1. září 2020 povinnost informovat fakultu o nařízené karanténě. Fakulta nemá k dispozici 

žádné informace (ani od účastníků ani hygienické služby), že by na tomto soustředění docházelo 

k šíření nákazy.  

 

Byli účastníci SK seznámeni s doporučeními hygienických stanic ohledně hromadných akcí?  

Všichni účastníci byli předem průběžně informováni a vyzývání k maximální obezřetnosti. Byly 

rozeslány podrobné hygienické pokyny pro přípravu k účasti a po dobu účasti na soustředění, 

čestné prohlášení o bezinfekčnosti k podepsání a odevzdání při registraci, společná doprava 

autobusy pouze v roušce. Většina programu mohla být pod širým nebem, pokud bylo nutné kvůli 

počasí přesunout program do místnosti, studenti byli požádáni, aby měli obličejovou roušku, což 

bez problému respektovali. 

 

 Jaká hygienická opatření byla v průběhu SK dodržována v rámci prevence šíření nákazy covid‐19? 

Po celou dobu konání soustředění ve Štědroníně byla dodržována zvýšená hygienická opatření, tj. 

desinfekce společných prostor a učeben několikrát denně, nepřekračování počtu 50 lidí v 

učebnách a jídelně, nošení roušek v učebnách, prostředky pro desinfekci rukou ve všech 

místnostech areálu včetně pokojů a chatek atd. 

 

 

S pozdravem 

 

 Mgr. Miroslav Sojka 

 vedoucí studijního oddělení 

 

 


