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Z důvodu mimořádného opatření vlády je od 17.3.2021 
osobní přítomnost na pracovišti podmíněna potvrzením 
o  negativním výsledku testu na onemocnění covid-19, 
který nesmí být starší 7 dní.

Pro ty z vás, kteří nemohou využívat nařízené 
práce z domova, připravila Univerzita 
Karlova rozsáhlé možnosti testování. Jedná se 
konkrétně o tři aktivity a sice: 

1) TESTOVÁNÍ V ODBĚROVÉM 
CENTRU ALBERTOV 
(STUDNIČKOVA 2030/1)

Každé pondělí, středu a pátek mezi 7. a 16. hodinou 
je pro vás možnost otestovat se na Albertově, a to 
po předchozí rezervaci (viz níže). Zaměstnanci bez 
rezervace mohou na Albertov dorazit také, nicméně 
přednostně budou testováni ti s rezervací. Testování 
na Albertově vám zabere maximálně 30 minut. 
Prosíme vás o dodržování rozestupů při čekání na test 
i na výsledek. Každý z Vás obdrží oficiální univerzitní 
potvrzení o výsledku provedeného testu. Samotné 
testování provádějí zkušení odběroví pracovníci z řad 
studentů lékařských fakult UK za použití kvalitních 
a certifikovaných antigenních testů.

2) MOBILNÍ TESTOVACÍ TÝMY  
V současné chvíli jsou k dispozici dva plně vybavené 
testovací týmy, které operují po celý pracovní týden 
po vzájemné domluvě s konkrétní fakultou či součástí. 

Bližší informace o konkrétních dnech provozu 
MTT na konkrétních pracovištích naleznete v rámci 
rezervačního systému (viz. níže) a budou Vás o nich 
informovat příslušní vedoucí pracovišť. Samotné 
testování provádějí zkušení odběroví pracovníci z řad 
studentů lékařských fakult UK za použití kvalitních 
a certifikovaných antigenních  testů.

3) SAMO-TESTY
Další možnosti testování např. samotestování 
zaměstnanců na pracovišti pomocí samo-testů (plivací, 
testy z moči aj.) jsou plně v kompetenci fakult a součástí 
UK. O jejich případné dostupnosti se informujte 
u vedení fakult či dalších součástí. 

Po vytvoření rezervace vám 
přijde e-mail a jedním kliknutím 
se vám termín vepíše do vašeho 
kalendáře. Systém vás také 
upozorní den před termínem, 
abyste na něj nezapomněli. 

Rezervační systém pro  
odběrové centrum Albertov

Kdy a kde je MTT? 
● Na liště si zvolte konkrétní mobilní centrum.
● Testování v mobilních centrech dle rozpisu  
  po dohodě s pracovišti

● Testování na Albertově každé Po,St,Pá 7.00–16.00h.

Vážení zaměstnanci Univerzity Karlovy,

současná doba je pro nás všechny složitá. Jelikož je na základě mimořádných opatření Vlády 
České republiky zakázaná osobní přítomnost na pracovišti bez potvrzení o negativním výsledku 
testu na COVID-19, který nesmí být starší 7 dní, poskytuje pro vás Univerzita Karlova možnosti 

bezplatného testování. Uvědomujeme si, že to představuje nezanedbatelnou náročnost při 
výkonu vaší práce, a proto vám chceme tuto situaci maximálně zjednodušit. Připravili jsme pro 
vás proto stručný přehled o tom, co vše potřebujete k testování, jak samotné testování probíhá 

a zejména kdy a kde se můžete nechat otestovat. 

Jedním z hlavních problémů plošného testování zaměstnanců je správné a důkladné provedení 
odběru. Z tohoto důvodu UK poskytuje svým zaměstnancům možnost testu pomocí výtěřu 
z nosohltanu kvalitními a certifikovanými antigenními testy. Úkon vám navíc provede zkušený 

odběrový pracovník z řad studentů lékařských fakult UK. 

Prosím, přečtete si pozorně následující instrukce. 

PROČ? KDY? KDE?

https://testovani.cuni.cz/Events/Albertov
https://testovani.cuni.cz
https://testovani.cuni.cz/Events/Albertov
https://testovani.cuni.cz/Events/Albertov
https://testovani.cuni.cz


MOHU SE NECHAT OTESTOVAT
I MIMO UK?
Samozřejmě! Doporučujeme využívat veřejných 
odběrových míst, kde dochází k testování občanů a je 
hrazeno z veřejného zdravotního pojištění jednou za 
3 dny. Pro potřeby osobní přítomnosti na pracovišti lze 
proto využít samozřejmě i oficiální potvrzení o negativním 
výsledku testu, které dostanete na veřejném odběrovém 
místě po absolvování testu. 

Mapa veřejných odběrových míst 

CO POTŘEBUJI K TESTOVÁNÍ?
Testování je k dispozici jednou týdně pro všechny 
zaměstnance UK (včetně pracovníků na DPP a DPČ), 
kterým okolnosti nedovolují práci z domova a jejich 
osobní přítomnost na pracovišti je nutná. Pokud se Vás 
tato kritéria týkají, neváhejte využít možnosti testování. 
Před samotným testováním je nutné si vyplnit potvrzení 
o výsledku testu, které pro účely osobní přítomnosti 
na pracovišti platí 7 dní. Po absolvování testu dostanete 
potvrzení orazítkované v papírové podobě. 

Nevyplněný vzor potvrzení si lze stáhnout a vyplnit 
dopředu, popřípadě bude v dostatečném množství 
na místě testování, kde si jej můžete vyplnit fyzicky. 
Potvrzení jsou dva druhy, a sice první pro ty, kteří jsou 
na test objednáni skrze rezervační systém, druhý pro 
zájemce bez předchozí rezervace. 

Potvrzení je platné pouze s patřičným razítkem, a to po 
dobu max. 7 dní. Zneužití sa trestá!

Stáhnout potvrzení o výsledku 
testu (mám rezervaci) 

Stáhnout potvrzení o výsledku 
testu (nemám rezervaci)

JAK PROBÍHÁ TESTOVÁNÍ?
Při čekání na samotný test prosím dodržujte 
bezpečnou vzdálenost v řadě od sebe na 2m. 
Odběrový pracovník vás vyzve abyste se posadili 
a poučí Vás, jak bude samotný odběr probíhat a jak 

spolupracovat. Výtěr se provádí z nosohltanu pro 
efektivní záchyt případného antigenu viru SARS-cov-2. 
Výtěr je bezbolestný, avšak testovaní popisují pocity 
jako svědění, dráždění, iridace či pálení. Odhadovaná 
doba provedení odběru je 1 min a to včetně poučení 
testovaného testujícím o provedení testu. Po testování 
čekáte maximálně 15 min na výsledem, o kterém 
dostanete potvrzení a odcházíte z testovacího místa. 

JAK MÁM PŘI TESTOVÁNÍ 
POSTUPOVAT?
Připravte si, prosím, předvyplněné potvrzení o výsledku 
testu, které je k dispozici na webových stránkách UK 
(https://cuni.cz/UK-6311.html?news=12049&locale=cz), 
případně si potvrzení vyzvedněte na testovacím místě 
a vyplňte ručně. Na testovacím místě je k dispozici 
dezinfekce. 

S vyplněným potvrzením se prosím zařaďte do řady 
na odběr a  počkejte na další instrukce ze strany 
odběrových pracovníků. Dodržujte 2m rozestupy. 

PROVEDENÍ ODBĚRU
Vyčkejte na vyvolání ze strany odběrového pracovníka. 
Posaďte se na židli, respirátor si stáhněte pod nos (ústa 
si ponechejte zakrytá). Odběrový pracovník provede 
výtěr z jedné nosní dírky. Po výtěru si respirátor 
znovu nasaďte na kořen nosu a vyčkejte na výsledek 
v zóně k tomu určené. V této zóně vás také prosíme 
o zachování minimálně 2 m rozestupů.

ČEKÁNÍ NA VÝSLEDEK
Pracovníci mobilního týmu Vás po 10–15 minutách 
vyvolají a předají Vám orazítkované potvrzení 
s výsledkem – bezprostředně po obdržení potvrzení, 
prosím, opusťte testovací místo. Dále postupujte podle 
pokynů nadřízeného. 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center
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CO V PŘÍPADĚ  
POZITIVNÍHO TESTU?
V případě pozitivity testu především zachovat 
klid. Sdělíte tuto skutečnost nadřízenému 
a bezodkladně opouštíte pracoviště. Telefonicky 
či jiným vzdáleným způsobem kontaktujete svého 
registrujícího praktického lékaře, nebo pokud 
zaměstnanec registrujícího praktického lékaře nemá, 
místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví 
(krajskou hygienickou stanici nebo hygienickou stanici 
hlavního města Prahy). Lékař vám vyplní žádanku 
na PCR test, který musíte podstoupit. Doba mezi 
pozitivním výsledkem antigenního testu a výsledkem 
konfirmačního PCR testu je jinou překážkou v práci na 
straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce. 

Do určení dalšího postupu lékařem nebo 
hygienickou stanicí musí zaměstnanec 
minimalizovat riziko nákazy dalších lidí, tedy 
ideálně se izolovat.

CO DĚLÁME S POUŽITÝMI TESTY?
S použitými testy se naloží dle metodického sdělení 
Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí 
k zařazení odpadu z antigenních testů určených 
k samotestování osob:

● Vložit všechny použité testovací sady do černého 
plastového pytle s tloušťkou alespoň 0,2 mm. V případě 
tenčích použít pytle dva – jeden vložit do druhého.

● Po naplnění nebo nejpozději do 24 hodin od 
prvního použití pytel zavázat a vnější povrch ošetřit 
dezinfekčním prostředkem.

● Pytel vyhodit do běžné nádoby na směsný komunální 
odpad. Nikdy neodkládejte pytle s použitými testy 
vedle popelnic!

● Osoba manipulující s tímto odpadem si poté vždy 
důkladně umyje ruce mýdlem a teplou vodou nebo 
použije dezinfekci na ruce.

JSEM OČKOVÁN NEBO JSEM 
NEMOC JIŽ PRODĚLAL
Výjimkou v prokazování se negativním 
výsledkem testu při vstupu na pracoviště jsou 
osoby, které v posledních 90 dnech onemocnění 
COVID-19 prodělaly a osoby, které byly proti 
onemocnění očkovány. Tyto dva důvody 
bude možné prokázat vyplněným čestným 
prohlášením.

Čestné prohlášení  
o prodělání onemocnění 

Čestné prohlášení o očkování

JAK JE TO SE ZPRACOVÁNÍM 
A OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
v souladu s čl. 13 nařízení GDPR

v souvislosti s povinným testováním na onemocnění 
COVID-19

SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ je Univerzita Karlova, 
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208, 
DIČ: CZ00216208, ID schránky: piyj9b4 (dále jen 
„správce“)

Vaše osobní údaje zpracováváme v následujícím 
rozsahu:

● jméno a příjmení

● číslo pojištěnce

● číslo zaměstnance

● čas provedení testu

● výsledek provedeného testu

Účelem zpracování údajů je podpora a vytváření 
zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a přijímání 
opatření k předcházení zdravotním rizikům souvisejícím 
se šířením onemocnění COVID-19. Právním základem 
zpracování je plnění právní povinnosti ve smyslu čl. 6 
odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, resp. čl. 9 odst. 2 
písm. b), g) popř. i) nařízení GDPR, která se vztahuje 

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=12049&locale=cz
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=12049&locale=cz
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na správce podle § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, a na základě mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví ČR č. 249 ze dne 5. března 2021.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů jsou následující:

● právo na přístup k OÚ (čl. 15 GDPR)

● právo na opravu osobních údajů, pokud jsou 
neplatné nebo zastaralé (čl. 16 GDPR)

● právo na výmaz osobních údajů, pokud se 
domníváte, že není důvod pro jejich zpracování  
(za podmínek čl. 17 GDPR)

● omezení zpracování (za podmínek čl. 18 GDPR)

● přenositelnost OÚ (za podmínek čl. 20 GDPR)

● námitku proti zpracování do doby, než bude 
vyřešena oprávněnost výše uvedených námitek  
(za podmínek čl. 21 GDPR)

● právo obrátit se na dozorový úřad

V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění 
svých práv můžete kontaktovat pověřence pro 
ochranu osobních údajů UK na e-mailové adrese 
gdpr@cuni.cz.

Osobní údaje vztahující budou uchovávány nejdéle 
po dobu 14 dnů po skončení opatření realizovaných 
na základě mimořádných opatření Ministerstva 
zdravotnictví ČR.

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země ani 
mezinárodní organizaci. V případě pozitivního výsledku 
testu mohou být osobní údaje testované osoby předány 
příslušným veřejným orgánům v rozsahu, v jakém to 
vyžaduje právní předpis. Zaměstnavatel rovněž může 
v rámci snižování rizika výskytu onemocnění COVID-19 
na pracovišti o pozitivním výsledku testu informovat 
zaměstnance, kteří se v důsledku takového pozitivního 
testu mohou nacházet ve zvýšeném riziku nákazy; bez 
souhlasu testované osoby však nebude takto sdělovat 
její osobní údaje.

● COVID linka UK pro zaměstnance  
 +420 771 137 385

● Koordinační středisko testování UK (linka 
určená zejména pro fakultní koordinátory) 

 +420 771 137 386 

● Centrální mail pro urgentní dotazy
 covid@cuni.cz

● Celostátní linka pro otázky týkající se 
pandemie
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V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NÁS 
NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI!
VÁŠ COVID TÝM UK

#STAYNEGATIVE!


