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Vážené kolegyně a kolegové, 
Vážené studentky a studenti, 

na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“) ze dne 14. června 2021, č. j. MZDR 
16640/2021-4/MIN/KAN a mimořádného opatření MZ, č. j. MZDR 14601/2021-19/MIN/KAN, dochází s účinností 
od 15. 6. 2021 ke změnám v prokazování bezinfekčnosti studenty a uchazeči o studium: byla doplněna možnost 
uznat testy provedené zaměstnavatelem nebo školou. Změny oproti aktuálně vyhlášeným podmínkám jsou 
zvýrazněny podtržením. 

Dokládání bezinfekčnosti za účelem účasti na hromadné výuce nebo hromadné zkoušce 

Splnění podmínky testování nebo příslušné výjimky z této povinnosti student doloží: 

• potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu 
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou 
starší než 168 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného 
mimořádného opatření MZ k provádění testů v rámci systému testování na JU nebo jiným 
poskytovatelem zdravotních služeb, 

• potvrzením vydaným součástí JU na základě provedeného sebetestování (v rámci systému testování na 
JU viz výše), 

• dokladem o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace 
podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního POC antigenního testu na 
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více 
než 180 dní, 

• dokladem o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, pokud: i) od aplikace první dávky 
očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen 
„SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, ii) od 
aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 
22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo iii) od aplikace první dávky 
očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo 

• potvrzením zaměstnavatele, školy nebo školského zařízení nebo čestným prohlášením, že absolvoval 
v rámci povinného testování nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru 
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití 
laickou osobou a byl poskytnut zaměstnavatelem, školou nebo školským zařízením, s negativním 
výsledkem. 

Dokládání bezinfekčnosti uchazeči o studium v rámci přijímacích zkoušek 

Splnění podmínky testování nebo příslušné výjimky z této povinnosti uchazeč o studium doloží: 

• dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo 
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním 
přijímací zkoušky,  

• dokladem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 osvědčujícím, že i) od aplikace první 
dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne 
více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, ii) od aplikace první dávky očkovací látky v 
případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud 
byla aplikována druhá dávka, nebo iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového 
schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, 

• potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, přičemž u této osoby uplynula 
doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního 
POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 
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• potvrzením zaměstnavatele, školy nebo školského zařízení nebo čestným prohlášením, že absolvoval 
v rámci povinného testování nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru 
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití 
laickou osobou a byl poskytnut zaměstnavatelem, školou nebo školským zařízením, s negativním 
výsledkem. 

 
Další dílčí změny se týkají těchto oblastí (k 8. 6. byly vyhlášeny prostřednictvím internetových stránek JU, v této 
zprávě je proto pouze připomínáme): 
 

Ochrana dýchacích cest 

Přibyla výjimka, kdy respirátor nemusí mít nasazen zkoušený a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby 
udržují vzdálenost alespoň 2 metry. 

 

Promoce 

Účast na akademických obřadech je povolena za podmínky, že: 

• celkový počet přítomných osob nesmí být vyšší než 2000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších 
prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech; 

• všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno 
mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo a, je-li to možné, jsou usazeni ob řadu; 

• vzdálenost usazených účastníků od místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m; 
• maximální počet přítomných osob nepřesáhne 50 % celkové kapacity míst k sezení; 
• všechny přítomné osoby, s výjimkou dětí do 6 let, prokáží bezinfekčnost. 

 

Programy celoživotního vzdělávání, vzdělávací akce a zkoušky pro veřejnost 

Prezenční konání kurzů celoživotního vzdělávání, jiných vzdělávacích akcí a zkoušek pro veřejnost je možné s tím, 
že maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení 
a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší 
než 2000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve 
vnitřních prostorech. Dále je nutné splnit tyto podmínky: 

• Účast je povolena pouze osobám bez klinických příznaků onemocnění COVID-19. 
• Všechny přítomné osoby použijí po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, 

ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek dle příslušných norem (FFP2, KN 95). Výjimkou 
mohou být vzdělávací aktivity (zkoušky), jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku 
(zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). V případě aktivit, kdy je nezbytné, aby účastník při výuce 
viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a 
to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od účastníků.  

• Všichni účastníci musí být usazeni, nejde-li o praktickou výuku nebo praktickou zkoušku, a to tak, že 
s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně 
jedno neobsazené sedadlo, přičemž vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro 
vystupující musí být nejméně 2 m. V případě akce konané ve vnějších prostorech se doporučuje usazovat 
účastníky ob řadu. 

• Všechny přítomné osoby, s výjimkou dětí do 6 let, doloží bezinfekčnost.  
 

Testování zaměstnanců a studentů 

Je avizováno do konce června, tj. ruší se s účinností od 1. 7. 2021. 
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Výše uvedené změny jsou účinné do odvolání. V případě, že se změní okolnosti a spolu s tím i závazná pravidla, 
jimiž se JU musí řídit, budeme Vás o tom opět informovat. 

 

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. 
rektor 
 
PaedDr. Petr Bauman, Ph.D. 
prorektor pro studium 
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