
Spectabiles, 
vážená paní děkanko, vážený pane děkane, 
vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 
vážené kolegyně, vážení kolegové, 
  
ve vazbě na usnesení vlády vyhlášená včera (18. 11. 2021) sděluji následující:  

  
I.                    Promoce a další akademické obřady 

  
Dle mimořádného opatření č. 1028 se s účinností od 22. 11. 2021 od 00.00 hod. stanoví 
následující omezení, cit.:  
„Podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. Se stanovují podmínky pro konání koncertů 
a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a 
varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, 
vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky, které 
jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o akademický obřad, a to tak, že 

a)       zakazuje účast na akci osobám, které se mají účastnit akce jako diváci, návštěvníci, posluchači 
nebo zkoušení (dále jen „diváci“), pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo 
v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí 
do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17; splnění podmínek podle bodu I/17 
se nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti 
jedné školy a je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci 
nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní osoby 
účastnící se těchto akcí, 

b)      nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, při 
vstupu na akci splnění těchto podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek 
podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, 
zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci, 

c)       vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní 
plochy musí být nejméně 2 m,“ 

s tím, že podmínky dle bodu I/17 stanoví toto: 
„a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-
CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o  

i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo  
ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro 
kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění 
covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních 
nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze 
zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským 
potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze 
zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato 
skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo  
iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-10, pokud  



a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 
podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této 
skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, 
nebo  
b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána 
druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni 
prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření 
neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky 
podle SPC, nebo  
c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu 
podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného 
opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo  

b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o 
provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování 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  

c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené 
izolace 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.“ 

  
Pominu-li opětovnou nesrozumitelnost a výkladovou obtížnost citovaného textu, pak 
z praktického hlediska bude od pondělí platit následující:  
I když to není z textu zcela jasné, neměla by se výuky nebo zkoušení účastnit osoba, u které 
se projevují klinické příznaky onemocnění covid-19. 
U akademických obřadů je třeba rozlišovat, zda jde o osby starší 18 let, nebo o osoby, které 
ještě nedovršily 18 rok věku.  
  
U osob, které nedovršily 18 rok věku, se mohou akademických obřadů zúčastnit, pokud 
prokáží (zjednodušeně vyjádřeno):  

1.       očkováním proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném 
očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie 
o digitálním certifikátu EU COVID, 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, 
2.       prodělaným onemocněním Covid 19 osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění 

covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace 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. 

3.       PCR testem ne starším 72 hodin prokázaným potvrzením od poskytovatele zdravotních 
služeb (Pozn.: Nepřipouští se antigenní test, ani samotest). 

Osoby, které dovršily 18 rok věku, se mohou akademického obřadu účastnit pouze, pokud se 
prokáží:  

1.       očkováním proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném 
očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie 
o digitálním certifikátu EU COVID, 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: 

                             iii.            léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla 
udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo 

                             iv.            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, 
2.       prodělaným onemocněním Covid 19 osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění 

covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace 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. 

Tedy, nepřipouští se jakákoliv forma textu (PCR, antigen, samotest)! 
  
Na základě výše uvedeného jsem ve vztahu k promocím, které mají probíhat od pondělí 22. 
11. 2021 dále, rozhodl takto: 
V pondělí dne 22. 11. 2021 promoce proběhnou. Pokud se někteří účastníci z řad studentů 
nebo rodinných příslušníků nebudou schopni prokázat očkováním nebo prodělaným 
onemocněním, bude studentovi nabídnuta a doporučena možnost promoce v náhradním 
termínu. Jde o výjimečný postup přijatý s ohledem na komplikace, které by zrušení promocí 
v tak krátkém čase vyvolalo. 
Promoce se počínaje úterým 23. 11. 2021 ruší a budou uskutečněny v náhradním termínu. 
  
  

II.                  Studenti ubytovaní na kolejích 



  
K omezení došlo také ve vztahu ke studentům ubytovaným na kolejích. V příloze Vám zasílám 
pro informaci text sdělení, které dnešního dne odešlo v české a anglické verzi do emailových 
schránek všem studentům, kteří pobývají na kolejích.  
  
  

III.                Další opatření 

Lze očekávat, že vláda vyhlásí další omezení, která se dotknou zejména zaměstnanců. Těmito 
otázkami se bude zabývat Krizový štáb UK na svém pondělním zasedání (22. 11. 2021) s tím, 
že během odpoledne, nejpozději v úterý bude rozesláno další sdělení. 
  
S přátelským pozdravem, 
                                                                             
  

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 

  
V Praze dne 19. 11. 2021 

 


