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Vážené kolegyně a kolegové, 
Vážené studentky a studenti, 

na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“) ze dne 29. června 2021, č. j. MZDR 
14600/2021-17/MIN/KAN, MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN, a mimořádného opatření MZ, č. j. MZDR 
14601/2021-21/MIN/KAN, dochází s účinností od 1. 7. 2021 ke změnám v omezeních provozu vysokých škol. 
Nejpodstatnější změnou je zrušení většiny omezení pro oblast studia a sjednocení podmínek pro ostatní 
aktivity. Níže shrnujeme aktuálně platná omezení. Změny oproti aktuálně vyhlášeným podmínkám jsou 
zvýrazněny podtržením. 

Ochrana dýchacích cest 
Všechny osoby musí ve vnitřních prostorách vysoké školy používat respirátor nebo obdobný ochranný prostředek 
(např. FFP2 nebo KN 95). Výjimku z této povinnosti mají studenti a akademičtí pracovníci při vzdělávacích 
aktivitách, jejichž charakter neumožňuje použití ochranných prostředků (sport, zpěv atd.). Další výjimky jsou 
stanoveny pro výuku, kdy jsou studenti usazeni na místech, a pro zkoušky, pokud všechny osoby udržují minimální 
vzdálenost 2 metry. V případě aktivit, kdy je nezbytné, aby student 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 studentů. Použití ochranných prostředků při praxích se řídi pravidly uplatňovanými pro 
zaměstnance na tomto pracovišti. 

Studium ve studijních programech 

• Byla zrušena veškerá omezení týkající se organizace výuky. Přesto prosíme o respektování zásady, že 
student nebo vyučující by se měl vzdělávacích aktivit účastnit pouze tehdy, pokud nemá příznaky 
onemocnění COVID-19. I nadále platí doporučení o zachování rozestupů, používání desinfekce apod.  

• Prokazování bezinfekčnosti pro účely účasti na hromadných vzdělávacích aktivitách v rámci 
vysokoškolského studia již nadále není nutné. Stejně tak se ruší povinné testování studentů. 

Přijímací zkoušky, promoce, programy celoživotního vzdělávání, vzdělávací akce a zkoušky pro veřejnost 

• Na akce, kterých se účastní na jednom místě max. 10 osob, se vztahují pouze výše uvedená opatření 
ohledně ochrany dýchacích cest. 

• V případě účasti více než 10 osob platí tato omezení: 
o Účast je povolena pouze osobám bez klinických příznaků onemocnění COVID-19. 
o Všechny přítomné osoby, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, doloží bezinfekčnost (podrobněji 

viz dále). Organizátor akce je povinen při vstupu na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je 
povinna mu splnění podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění dále uvedených podmínek 
neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci. 

o Všechny přítomné osoby, s výjimkou dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, 
a dalších výjimek uvedených výše nebo uvedených v příslušném opatření MZ, použijí po celou dobu 
konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný 
prostředek dle příslušných norem (FFP2, KN 95). 

o Maximální počet přítomných osob v případě akce konané ve vnitřních prostorech nepřesáhne 75 % 
celkové kapacity míst k sezení. Všichni účastníci musí být usazeni, nejde-li o praktickou výuku nebo 
praktickou zkoušku. Vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující musí 
být nejméně 2 m. 

o Celkový počet přítomných nesmí být vyšší než 2000 osob (v případě akce konané ve vnitřních 
prostorech), případně 5000 osob (v případě akce konané ve vnějších prostorech). 

o Pokud to charakter akce umožňuje, doporučuje se zachovávat mezi osobami, které nejsou členy 
jedné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 m. 
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Splnění podmínky bezinfekčnosti je možné doložit: 

• potvrzením o negativním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl absolvován 
nejdéle před 7 dny; 

• potvrzením o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který 
byl absolvován nejdéle před 72 hodinami; 

• 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, ale ne více než 
9 měsíců; 

• dokladem o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, přičemž uplynula 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; 

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

V případě, že osoba nemůže bezinfekčnost doložit a podmínky akce to umožnují, je možné prokázání bezinfekč-
nosti provést tak, že na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-
CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. 
 

 

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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