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Milé studentky, milí studenti, 

informujeme Vás, že MZDR ČR vydalo s účinností od pondělí 13. 9. 2021 nové mimořádné opatření ve 
formě Přílohy usnesení vlády ze dne 10. září 2021 č. 775, týkající se omezení maloobchodu a vzdělávacích 
akcí. Opatření naleznete v příloze, je v ní uveden i vysvětlující dopis ministra Vojtěcha. 

Nové opatření znamená, že: 

• od 13. září studenti nemusejí dokládat bezinfekčnost za účelem účasti na vzdělávání
a zkouškách (již tedy neplatí hranice dvaceti studentů),

• bezinfekčnost je i nadále nutné prokazovat a kontrolovat jen při promocích a imatrikulacích.

Podle opatření týkajících se škol musí pravidelně dokládat bezinfekčnost studenti ubytovaní na 
kolejích (více informací na odkazu: https://cuni.cz/UK-6311.html?news=13167&locale=cz). 

Opatření k ochraně dýchacích cest zůstávají stejná:  

Nošení respirátorů je stále povinné ve vnitřních prostorech vysoké školy. 

Povinnost se nevztahuje na: 

• studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v rámci
vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik,
zpěv, hra na dechové nástroje),

• žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni (rozestup 1,5 metru),
• pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky při poskytování vzdělávání,
• zkoušení a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují

vzdálenost alespoň 1,5 m.

Pro případné dotazy jsou Vám studijní proděkanky a tajemnice fakulty k dispozici. 

Se srdečným pozdravem 

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 

děkan 

http://www.pedf.cuni.cz/
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=13167&locale=cz
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY

Adam VOJTĚCH 
ministr

Praha září 2021 

Č. j.: MZDR 33370/2021 -2/LEG

MZDRX01HF07Q

Vážený pane předsedo,

na základě Vašeho dopisu, který jste adresoval ministru školství, mládeže 

a tělovýchovy, mi dovolte vyjasnit režim vysokých škol, pokud jde o prokazování 
bezinfekčnosti.

Podle stávajícího platného mimořádného opatření (ze dne 26. srpna 2021, 

č. j.: 14601/2021-23/MIN/KAN) se vyžaduje v případě vzdělávání nebo zkoušek na 

vysoké škole u skupin nad 20 osob prokazovat bezinfekčnost, a to prostřednictvím 

potvrzení o prodělání nemoci, dokončeném očkování či negativním výsledkem testu 

(dále jen „pravidla OTN“). Toto mimořádné opatření navazuje na regulaci v průběhu léta 

tohoto roku a upravuje fakticky „prázdninový provoz" škol.

S ohledem na zahájení akademického roku pak od 15. září dojde kté úpravě 

že povinnost prokázat splnění pravidla OTN se provozu vysokých škol týkat nebude.

Uvedená změna předmětného mimořádného opatření bude předložena na nejbližší 
jednání vlády.

Vážený pane předsedo, dovolte mi ale uvést ještě dvě skutečnosti. Předně ani 

za stávající situace se povinné plošné testování ve školách netýká vysokých škol, pouze 

do této doby bylo stanoveno, že při činnostech ve skupině větší než 20 osob je třeba 

prokázat splnění pravidel OTN. Dále pak ale vnímáme potřebu i po 15. září zachovat 

povinnost prokázání splnění pravidel OTN pro ubytované na kolejích (obdoba hotelových 

opatření) a při hromadných akademických obřadech typu imatrikulace, promoce a další.

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 lil, e-mail: mzcr@mzcr.cz. www.mzcr.cz
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY

S ohledem na budoucí vývoj epidemické situace však nelze nepředpokládat potenciální 

potřebu další reakce a změn opatření, pokud to bude třeba.

S pozdravem

Vážený pan

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

předseda České konference rektorů 

Masarykova univerzita 

Žerotínovo náměstí 9 

601 77 Brno

Na vědomí

Vážený pan
Ing. Robert Plaga, Ph.D. 
ministr školství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
PRAHA
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 141483346-202840-
210908151625, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení doložky:
8.9.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Martina vičíková

141483346-202840-210908151625

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.



Příloha 
usnesení vlády 
ze dne 10. září 2021 č. 775 

 
 
 

M I M O Ř Á D N É    O P A T Ř E N Í 
 
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, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných 
opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, 
nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 
odst. 2 písm. d), e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším 
rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto 
mimořádné opatření: 
 
 
 
S účinností ode dne 13. září 2021 od 00:00 hod. se mění mimořádné opatření ze dne 26. 
srpna 2021, č.j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN, a to tak, že 
 
1. v bodu I/8 se na konci textu písmene a) doplňují slova „; splnění podmínek podle bodu 

I/16 se nevyžaduje v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských 
zařízeních“, 

 
2.  v bodu I/8 se na konci textu písmene b) doplňují slova „, nejde-li o osoby z jedné 

domácnosti nebo žáky jedné školy nebo je dozorující osoby“, 
 
3. v bodu I/9 se na konci textu písmene a) doplňují slova „; splnění podmínek podle bodu I/16 

se nevyžaduje v případě plavání v rámci vzdělávání ve školách, kdy jsou v uvedených 
prostorách přítomni pouze žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud 
provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné 
prostory“, 

 
4. v bodu I/9 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo žáky jedné školy nebo osoby 

je dozorující“, 
 
5. v bodu I/12 se slova „které se účastní v jednu dobu nejvýše 20 osob“ nahrazují slovy 

„nejde-li o akademický obřad, jehož se v jeden čas účastní více než 20 osob“.  
 
 
 


