Spectabiles,
vážená paní děkanko, vážený pane děkane,
vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
vážené kolegyně, vážení kolegové,
z důvodu přehlednosti a v reakci na četné otázky shrnuji výňatky z příslušných mimořádných opatření
dotýkajících se provozu vysokých škol:

Mimořádné opatření dle Přílohy č. 2 k Usnesení vlády ze dne 24. května 2021 č. 485
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných
opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen
„zákon č. 94/2021 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000
Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření:
I.
S účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se
omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje:
1) provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních
vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to
tak, že:
a) účast na kurzech celoživotního vzdělávání je možná za podmínek stanovených jiným
mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,
b) při vzdělávání, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů musí být
mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru a
c) účast na akademických obřadech je povolena za podmínky, že maximální počet přítomných
osob nepřesáhne 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných
osob nesmí být vyšší než 250 osob s tím, že:
i.
všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodě 8, a použijí
po celou dobu konání obřadu ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým
je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační
účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku
stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje
povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,
ii.
všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné
domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno
neobsazené sedadlo.

5) provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak, že

součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou oborů základního uměleckého vzdělávání, středního
a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv
stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu,
a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti, umožňují-li jiná omezení
přítomnost takového počtu žáků nebo studentů, a s výjimkou mateřských škol,

6) provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to tak, že
zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:
a) mateřských škol,
b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve
kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího
či studijního programu a
c) sportovní činnosti konané ve vnějších prostorech, umožňují-li jiná omezení osobní přítomnost
na vzdělávání,
d) sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá
alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 12 osob ve skupině
a nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost dětí, žáků, studentů a
jiných účastníků se zakazuje s výjimkou šaten v jiných vnitřních prostorech, jako jsou např.
sprchy,
7) konání:
a) přijímacích zkoušek na vysoké školy tak, že je mezi jednotlivými osobami rozestup
minimálně 1,5 metru,
b) přijímacích zkoušek na vyšší odborné školy, střední školy a konzervatoře tak, že se mohou
konat pouze za účasti nejvýše 50 osob v místnosti a
c) nostrifikačních zkoušek podle školského zákona tak, že se mohou konat pouze za účasti
nejvýše 10 osob v místnosti; podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro
vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě se neuplatní pro účast na nostrifikačních
zkouškách podle školského zákona,
8) stanovením následující podmínky pro účast na vzdělávání nebo s ním související akci, je-li to
vyžadováno tímto mimořádným opatřením: účastník nebo žák nevykazuje klinické příznaky
onemocnění COVID-19 a, s výjimkou dítěte do 6 let věku – (Pozn.: POZOR! Toto ustanovení se
nevztahuje na studenty vysokých škol, aplikuje se však z hlediska průkazu splnění podmínek
účasti na účastníky akademických obřadů na vysokých školách, tedy zejména promocí.):,
a) prokáže, že
i.
absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s
negativním výsledkem, nebo
ii.
absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 s negativním výsledkem, nebo
iii.
byl očkován proti onemocnění COVID-19 a
a. 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,
b. 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
c. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle
SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
iv.
prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj 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
b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo
školském zařízení absolvoval 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, s negativním výsledkem, nebo
c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2,
který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval 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, s negativním výsledkem.
Účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast
na vzdělávání.

Mimořádné opatření dle Přílohy č. 4 k Usnesení vlády, ze dne 24. května 2021 č. 485
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2
zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
1.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádějí vyšetření na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů (dále jen „antigenní odběrové
centrum“) se s účinností ode dne 1. června 2021 od 0.00 hod. nařizuje:
a) provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím
POC antigenních testů u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v
České republice, která se s ohledem na aktuální epidemiologickou nákazu považuje za ohnisko
nákazy, (dále jen „testovaná osoba“), pokud požádají o provedení antigenního testu a prokáží
se průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, a to však nejvýše jedenkrát za 7 dnů;
b) indikovat konfirmační test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RTPCR testované osobě, která byla pozitivně testována POC antigenním testem na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2; zároveň se této testované osobě nařizuje se konfirmačnímu RTPCR testu podrobit bez prodlení; antigenní odběrové centrum zajistí vyplnění elektronické
žádanky na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR v Informačním systému
infekčních nemocí (ISIN) a informuje testovanou osobu o nařízení konfirmačního testu.
2. Všem poskytovatelům zdravotních služeb provádějícím vyšetření na stanovení přítomnosti viru
SARS-CoV-2 pomocí RT-PCR testu se s účinností ode dne 1. června 2021 nařizuje provést vyšetření
na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 prostřednictvím RT-PCR testu u všech osob, které jsou
účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice, která se s ohledem na aktuální
epidemiologickou nákazu považuje za ohnisko nákazy, pokud požádají o provedení RT-PCR
testu a prokáží se průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, a to však nejvýše dvakrát v
kalendářním měsíc.

Ve vztahu k uchazečům o studium nadále platí i mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 3. 5. 2021, které s účinností od 4. 5. 2021 uložilo:
Osobě, která je uchazečem o přijetí ke studiu na vysoké škole (dále jen „uchazeč“), vysoká škola
umožní osobní přítomnost na přijímací zkoušce, nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční
formou, pouze pokud

a)

nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) předloží doklad vydaný 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, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním
přijímací zkoušky, nebo
c)

předloží doklad vydaný vysokou školou o negativním výsledku preventivního antigenního
testu na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 nebo preventivního RT-PCR testu na
stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před
konáním přijímací zkoušky.
Podmínka podle písm. b) nebo c) se považuje za splněnou, pokud uchazeč doloží, že:

a)

prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a 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

b) byl očkován proti onemocnění COVID-19 a

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.

Vysoká škola kontroluje, zda uchazeč uvedené podmínky splňuje. Pokud uchazeč podmínky nesplňuje,
vysoká škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.
V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby,
musí tato osoba splňovat výše uvedené podmínky, jinak vysoká škola účast takové osoby na přijímací
zkoušce neumožní.
Pro výše uvedené účely sděluji, že UK bude uznávat i zahraniční očkovací certifikáty a bude také
přijímat a uznávat negativní výsledky testování vystavené od zaměstnavatelů, středních
škol i absolvování testu s negativním výsledkem ze zahraničí, zejména ze Slovenska.

Nadále platí i čl. V mimořádného opatření ze dne 19. 4. 2021, kterým bylo vysokým školám
uloženo:
Preventivní testování se provádí ode dne 24. dubna 2021. Preventivní test se provádí s frekvencí
jedenkrát za 7 dní. První test se provede první den osobní přítomnosti studenta na vzdělávání.
Preventivní test se vždy provádí před zahájením vzdělávání. Nebude-li student přítomen v den termínu

testování, testování se u něj provede v den jeho příchodu. Student, který je ubytován v ubytovacím
zařízení vysoké školy, je povinen podrobit se testu při příchodu do ubytovacího zařízení, pokud je vněm
osobně přítomen dříve než na vzdělávání na vysoké škole

Otázka testování studentů pro účast na výuce a prokázání výsledku testu
Jak je z předloženého přehledu zřejmé, mezi mimořádnými opatřeními existuje vnitřní rozpornost
v otázce testování studentů pro účast na vzdělávání (tedy patrně jak na výuce, tak i na kontrolách
studia – zkouškách), když:

•

je nadále uložena povinnost vysoké školy testovat studenty s frekvencí jednou za 7 dnů, a

•

současně je uložena studentům povinnost prokázat se testem ne starším 72 hodin
(původně dokonce 48 hodin).
Jako řešení navrhuji, aby se student účastnící se vzdělávání (prezenční výuky nebo zkoušky) prokázal:

1.

negativním výsledkem testu absolvovaného v rámci našich i jiných testovacích míst
ne staršího 72 hodin s tím, že testovat budeme nadále s frekvencí jednou za 7 dnů, a
to v místech a časech tak, jako dosud, nebo

2.

naplněním některé z alternativních podmínek, které jsou výše uvedeny pod bodem
vztahujícím se k uchazečům o studium (pro přehlednost označeno modře), tedy
zejm. očkování, prodělané onemocnění, nebo

3.

do doby vyjasnění, zda se uplatňuje lhůta 72 hodin nebo sedmi dnů, též negativním
výsledkem samotestu ne staršího 72 hodin. (Pozn: Mám informaci, že v těchto
hodinách se na MŠMT jedná o přijetí závazného výkladu k testování studentů na VŠ
v otázce délky platnosti takového testu, Jakmile budu mít další informace k této
otázce, obratem Vám je sdělím. Do té doby, pro překlenutí nejasné situace, navrhuji
jako možnost pro Vaše zvážení i přijímání čestného prohlášení o samotestu, jak je
uvedeno. Možné znění čestného prohlášení pro tyto účely připojuji v příloze.)

Koleje
Dne 24. 5. 2021 došlo k vypuštění článku mimořádného opatření, které do té doby omezovalo pobyt
studentů v ubytovacích zařízeních vysokých škol. Od 24. 5. 2021 je možné opětovné ubytování všech
skupin osob. Vzhledem k probíhajícímu zkouškovému období nabízíme studentům tyto možnosti
pokračování ubytování:

1.

Studenti ubytováni na kolejích mohou i nadále kdykoliv ukončit ubytování bez jakýchkoliv
sankcí a stornopoplatků. Podmínkou pro ukončení Smlouvy bez jakýchkoliv sankcí a
stornopoplatků je vyrovnání všech neuhrazených dluhů vůči KaM UK.

2.

I nadále je možné, aby student ponechal svůj pokoj zapečetěn, tj. aby čerpal slevu 50%
z ceny kolejného, a to až do opětovného nastěhování na kolej nebo do odvolání opatření
nejdéle však do 24.6.2021/14.9.2021. V období, kdy student opustil svoji ubytovací místo
se současným ponecháním si osobních věcí, nemůže student vstupovat do prostor koleje
bez předchozí domluvy s ubytovací kanceláří koleje.

3.

I nadále je možné, aby student opustil ubytovací kapacitu (kolej) se současným
ponecháním osobních věcí v jeho ubytovacím místě (pokoji, buňce), a to v případě že je
pokoj určen i pro prázdninové ubytování. Při opuštění koleje student zanechá klíče
v ubytovací kanceláři a ubytovací místo (pokoj, buňka) bude zapečetěno. Pro tyto případy
je poskytována sleva 50% z ceny kolejného, a to až do opětovného nastěhování na kolej
nebo do odvolání opatření nejdéle však do 24. 6. 2021/14.9.2021. V období, kdy student
opustil své ubytovací místo se současným ponecháním si osobních věcí, nemůže student
vstupovat do prostor koleje bez předchozí domluvy s ubytovací kanceláří koleje.

4.

Studentům, kteří využili možnosti „zapečetění“ pokoje, bude po dobu zkouškového
období umožněn i opakovaný nekontinuální pobyt na kolejích po dobu jednoho,
maximálně dvou dnů, a to za účelem vykonání kontroly studia (zkoušky) s tím, že po dny
přítomnosti na kolejích bude účtováno plné kolejné. Při odjezdu studenta z koleje bude
pokoj znovu „zapečetěn“ až do odvolání nebo nejdéle do 24.6.2021/14.9.2021. V případě
pochybností může být student požádán, aby prokázal, že jeho pobyt na koleji má přímou
souvislost s vykonáváním kontroly studia (zkoušky).
Při vstupu do ubytovacích prostor kolejí platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o
povinném testování osob a studentů vysokých škol.
S přátelským pozdravem,
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
V Praze dne 27. 5. 2021

