
 

Vážené kolegyně a kolegové, 
s účinností od 8. 6. 2021 došlo k těmto změnám mimořádných opatření MZ. Změny shrnuji níže. 
 
Ochrana dýchacích cest 
Přibyla výjimka, kdy respirátor nemusí mít nasazen zkoušený a zkoušející při zkoušce, pokud všechny 
osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry. 

 
Promoce (změnil se počet povolených osob a upraveny byly další podmínky pro sezení, tj. první tři 
odrážky) 
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. Je-li to možné, jsou usazeni ob řadu, přičemž 
vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 
m. 

• Všechny přítomné osoby, s výjimkou dětí do 6 let, doloží bezinfekčnost (na rozdíl od promocí je 
explicitně uložena povinnost účastníky kontrolovat a nevpustit nikoho, kdo by bezinfekčnost 
neprokázal).  

 
Testování zaměstnanců a studentů 
Je avizováno do konce června, tj. ruší se s účinností od 1. 7. 2021. 
 
S pozdravem 
PaedDr. Petr Bauman, Ph.D. 
prorektor pro studium 


