Spectabiles,
Vážená paní děkanko, vážený pane děkane,
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v návaznosti na sdělení z 10. 11. 2021 zasílám pro Vaši informaci výklad platných opatření v jejich
přehledném souhrnu doplněný o nové opatření ve vztahu k nošení respirátorů ve výuce:

Účinnost od 1. 11. 2021
Režim pro VŠ zůstal stejný (studenti nemusejí prokazovat bezinfekčnost za účelem účasti na vzdělávání
a zkouškách, naopak prokazují bezinfekčnost za účelem účasti na promocích a imatrikulacích a pokud
jsou ubytováni na kolejích).
Děti do 12 let (např. při vstupu na promoci) nemusí prokazovat bezinfekčnost.
Antigenní test má platnost 24 hodin, PCR test 72 hodin.
Bezinfekčnost se dá prokázat těmito způsoby:
a)
b)
c)

d)

e)

osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV2 s negativním výsledkem, nebo
osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo
osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o
provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské
unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od
dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje
písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí
zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových
stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované
osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení
vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení,
za předpokladu, že očkování bylo provedeno
i.
léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla
udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii.
léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku
podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou
zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního
rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu
na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní;
obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za
dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a
prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele
zdravotních služeb.

Bezplatně se testují tyto osoby:
a) osoby do dovršení 18 let věku,
b) osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci;
tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí
vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba
se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, pokud tato
skutečnost není uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),
c) osoby očkované proti onemocnění covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky; tuto
skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí
vyšetření, prokázat.
Plošné testování v postižených okresech od 1. 11. 2021 se vysokých škol netýká.
Studenti ubytovaní na kolejích prokazují před zahájením ubytování bezinfekčnost těmito způsoby:
a) očkování (14 dní po dokončení očkovacího schématu),
b) prodělání nemoci (180 dnů od prvního pozitivního testu u laboratorně potvrzeného
onemocnění covid-19),
c) negativní rychlý antigenní test (RAT)/PCR test.
Očkování a prodělání nemoci je nutné prokázat na začátku ubytování, negativní test je student povinen
prokázat před zahájením ubytování a pak dále každých 7 dnů.
Nošení respirátorů je povinné ve vnitřních prostorech vysoké školy.
Povinnost nošení respirátorů se nevztahuje na:
a)
b)
c)

d)

e)

f)

děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku; to se nevztahuje na děti v přípravné
třídě základní školy a děti v přípravném stupni základní školy speciální,
děti, žáky a studenty v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení
ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž
charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové
nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru,
děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáky a
studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, (POZOR – změna s účinností
od 15. 11. 2021 – viz dále!),
pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky, kteří byli očkováni proti onemocnění
covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo
nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání,
zkoušené a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují
vzdálenost alespoň 1,5 metru.

Vláda zrušila mimořádné opatření, které určovalo pravidla karantény. To bylo nahrazeno metodickým
pokynem hlavní hygieničky ČR pro orgány ochrany veřejného zdraví. I nadále platí, že karanténní
opatření určuje pouze hygiena.
Účinnost od 15. 11. 2021
Nově se do výjimek z povinnosti nosit respirátory vložil do znění písm. d) – viz výše, doplněk, který zní:
„a pokud je na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 dětí, žáků nebo studentů“.

Celé písmeno tedy zní:
d) děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáky
a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni a pokud je na tomto
vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 dětí, žáků nebo studentů.
To znamená, že:
•
•

pro studenty platí, že na chodbách jsou povinné respirátory, v učebnách, pokud jsou usazeni
v lavici, ta povinnost není, pokud není současně přítomno 50 a více studentů (u výuky
v menších skupinách lze nošení respirátoru studentům doporučit),
akademičtí pracovníci mohou odložit respirátor v případě, pokud byli očkováni proti
onemocnění covid-19 nebo při vzdělávacích aktivitách, jejichž charakter neumožňuje nošení
respirátoru.

Účinnost od 22. 11. 2021:
S účinností od 22. 11. 2021 se upravily podmínky pro konání hromadných akcí nad 2 000 osob.
Pro vysoké školy se nic nezměnilo.
Pravidla týkající se prokazování bezinfekčnosti tam, kde je potřeba (promoce, imatrikulace) zůstaly
beze změny.
Celoživotní vzdělávání je výkladem postaveno na úroveň studentů (opatření k maloobchodu nehovoří
o studentech, ale o „vzdělávání“) – nemusí tedy dokládat ani bezinfekčnost, ani nosit respirátory,
pokud jsou účastníci usazeni v lavici.
Není však vyloučen ani výklad přiklánějící se k závěru, že po účastnících CŽV je třeba požadovat jak
bezinfekčnost, tak nošení respirátorů při výuce. Mimořádné opatření je v tomto směru zcela
nejednoznačné a nejasné.

Očkování
Na základě údajů shromážděných na kolejích UK připojuji přehled o počtu proočkovaných studentů na
jednotlivých kolejích:

Název koleje
Praha
Kolej Otava
Kolej Vltava
Kolej Budeč
Kolej Na Větrníku
Kolej 17. listopadu
Kolej Jednota
Kolej Švehlova
Kolej Hostivař
Kolej Hvězda

Počet očkovaných studentů

% očkovaných studentů

642
171
187
542
974
286
576
371
728

70%
68%
87%
79%
72%
83%
90%
61%
75%

Kolej Kajetánka
Kolej Komenského
Plzeň
Kolej Bolevecká
Kolej Heyrovského
Kolej Šafránkův pavilon
Hradec Králové
Kolej J. Palacha
Kolej Na Kotli

1071
34

94%
42%

262
135
106

79%
81%
84%

176
704

88%
83%

Z hlediska statistik vedených na některých fakultách (ovšem závislých na dobrovolných sděleních
studentů) se proočkovanost pohybuje mezi 70-80%.
Znovu je třeba zdůraznit a vyzdvihnout vysoce zodpovědný přístup studentů k očkování.

Krizový štáb
Další zasedání krizového štábu UK se uskuteční dne pondělí 15. 11. 2021 od 11.30 hod., pokud nebude
s ohledem na vývoj situace zasedání krizového štábu svoláno dříve.

S přátelským pozdravem,

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
V Praze dne 11. 11. 2021

