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ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ROZHODNUTÍ Č. 17/2021
V SOUVISLOSTI S VÝVOJEM KRIZOVÉ SITUACE
V ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZPŮSOBENÉHO NOVÝM
KORONAVIREM SARS-COV-2
Článek 1
Zvláštní právní předpisy a opatření orgánů veřejné správy
VUT se řídí právními předpisy a opatřeními Ministerstva zdravotnictví či jiných orgánů veřejné
správy, vydanými v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19, v jejich aktuálním znění.

Článek 2
Pravidla pro vstup do budov VUT a pro pobyt ve společných prostorách budov VUT
1.

Zakazuje se vstup zaměstnanců, studentů a dalších osob s příznaky virového infekčního
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) do budov VUT.

2.

Studenti jsou povinni každý den před vstupem do budov VUT s výjimkou kolejí a menz poskytnout
VUT písemné čestné prohlášení o tom, že nemají příznaky virového infekčního onemocnění a o
tom, že jim nebyla nařízena karanténa nebo izolace. Pro případ, že student již onemocnění
prodělal, prohlašuje, že je minimálně 3 dny bez příznaků onemocnění a že jeho izolace podle
platných předpisů skončila před dnešním dnem. Čestné prohlášení se vyplňuje elektronickou
formou v informačním systému VUT (dále „IS VUT“), čestná prohlášení jsou archivována.

3.

Ve společných prostorách budov VUT, v učebnách a dalších prostorách VUT mimo obvyklé
pracovní místo zaměstnance a v prostorách VUT, kde dochází ke kontaktu zaměstnance a studenta
s dalšími zaměstnanci, studenty a jinými osobami (např. učebny, podatelny, sekretariáty, studijní
oddělení apod.) se zakazuje pobyt a pohyb zaměstnanců, studentů a dalších osob bez ochranných
prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou 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 (např. FFP2, KN 95), které
brání šíření kapének.

4.

Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na:
a) studenty a zaměstnance při vzdělávací aktivitě, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného
prostředku dýchacích cest (např. tělocvik),
b) zkoušeného a zkoušejícího nebo zkoušejících při zkoušce, pokud všechny osoby udržují
vzdálenost alespoň 1,5 metru,
c) zaměstnance v době výkonu práce na pracovišti, kdy vykonávají tuto činnost bez přítomnosti
jiné osoby,
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d) akademické pracovníky a další zaměstnance, kteří byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a
od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14
dní, při poskytování vzdělávání,
e) osoby při provádění autorského díla a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla
nebo pořadu,
f) osoby pro dobu nezbytně nutnou pro pořízení fotografie při fotografování v rámci akcí VUT,
g) osoby, které nemohou mít ze závažných důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest
podle bodu 1 nebo 2, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto
osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle platných
právních předpisů, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v
lékařském opatření výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli
ochranný prostředek dýchacích cest.
5.

Poskytování ochranných prostředků dýchacích cest pro zaměstnance, u kterých na obvyklém
pracovním místě dochází ke kontaktu s dalšími zaměstnanci, studenty nebo jinými osobami
s výjimkou zaměstnanců uvedených v odst. 4 písm. c) tohoto článku, zajistí v potřebném množství
součást VUT, na které zaměstnanec pracuje.

6.

Zaměstnanci, studenti a další osoby v prostorách VUT jsou povinni při vstupu do budov, po použití
WC a před vstupem do učeben a knihoven provádět dezinfekci rukou. Potřebné a vhodné
prostředky pro dezinfekci rukou zajistí příslušná součást VUT.

Článek 3
Oznamovací povinnost a preventivní opatření při zjištění nákazy onemocněním COVID-19
1.

Zaměstnanci jsou povinni neprodleně oznámit svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci, že
jim byla v souvislosti s onemocněním COVID-19 nařízena karanténa nebo izolace. Nadřízený
vedoucí zaměstnanec sdělí tuto informaci na personální útvar příslušné součásti, který
bezodkladně požádá o řešení této situace Krizový štáb VUT na adrese karantena@vutbr.cz.
V žádosti o řešení neuvádí jméno a příjmení zaměstnance, pouze název součásti a organizačního
útvaru součásti, kde je třeba řešit situaci v souvislosti s případným výskytem onemocnění COVID19.

2.

Studenti jsou povinni neprodleně oznámit na studijní oddělení fakulty nebo vysokoškolského
ústavu, že jim byla v souvislosti s onemocněním COVID-19 nařízena karanténa nebo izolace.
Studijní oddělení fakulty nebo vysokoškolského ústavu bezodkladně požádá o řešení této situace
Krizový štáb VUT na adrese karantena@vutbr.cz. V žádosti o řešení neuvádí jméno a příjmení
studenta, pouze název fakulty, nebo vysokoškolského ústavu, kde je třeba řešit situaci v souvislosti
s případným výskytem onemocnění COVID-19. Pro studenty ubytované na kolejích VUT platí
povinnost oznámit karanténu nebo izolaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 podle čl. 8 odst.
5 tohoto rozhodnutí.

3.

Preventivní opatření navrhuje Krizový štáb VUT. Jejich realizaci zajistí vedoucí zaměstnanec
příslušné součásti VUT. Preventivní opatření dle tohoto odstavce zahrnuje mimo jiné postup v
případě podezření na kontakt s osobou nemocnou COVID-19.

Článek 4
Organizace výuky ve studijních programech, zkoušek a přijímacího řízení
1.

Osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na VUT je dle stávajících opatření orgánů veřejné
moci umožněna.

2.

O způsobu a organizaci prezenční výuky a zkoušek jsou studenti informováni prostřednictvím
IS VUT a IS jednotlivých fakult/součástí.
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3.

Přijímací zkoušky se omezují následujícím způsobem:
•
•

4.

maximální přípustný počet osob ve vnitřních prostorech nesmí být vyšší než 3000 osob,
maximálně však 100 % kapacity míst k sezení,
vzdálenost auditoria od zkoušejícího nebo zkoušejících musí být nejméně 2 m.

Na přijímací zkoušce podle odst. 3 mohou být přítomni pouze uchazeči o studium, kteří splňují
další podmínky pro účast na přijímací zkoušce stanovené v čl. 12 tohoto rozhodnutí.

Článek 5
Příjezd studentů a zaměstnanců VUT ze zahraničí do ČR
1.

Příjezd studentů a zaměstnanců se řídí platným ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Článek 6
Celoživotní vzdělávání, univerzita třetího věku, kurzy a školení s účastí veřejnosti, konference
1.

Osobní přítomnost na celoživotním vzdělávání podle zákona o vysokých školách, včetně univerzity
třetího věku může být s přihlédnutím k aktuální epidemiologická situaci omezena dle rozhodnutí
vedoucího zaměstnance útvaru, který toto vzdělávání organizuje.

2.

Osobní přítomnost účastníků na vzdělávání v kurzech a školeních s účastí veřejnosti (osob, které
nejsou ani studenti, ani zaměstnanci VUT) a na konferencích (dále jen „akce“) je možná pouze ve
výjimečných případech, dle rozhodnutí vedoucího zaměstnance útvaru, který tyto akce
organizuje, za splnění následujících podmínek:
•
•
•
•

3.

maximální přípustný počet osob ve vnitřních prostorech nesmí být vyšší než 3000 osob,
maximálně však 100 % kapacity míst k sezení,
vzdálenost auditoria od přednášejícího/vyučujícího musí být nejméně 2 m,
účastníci nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a
splní podmínky stanovené pro účast v kurzech a školeních s účastí veřejnosti a konferencích
dle čl. 12 tohoto rozhodnutí.

O organizaci akcí podle odst. 2 tohoto článku jsou účastníci informováni vhodnou formou.
Článek 7
Ochrana rizikových skupin zaměstnanců
Zaměstnanci, u nichž je vzhledem k jejich zdravotnímu stavu riziko velmi vážného průběhu
onemocnění COVID-19 (Příloha č. 1 tohoto rozhodnutí), jsou povinni informovat svého
nadřízeného vedoucího zaměstnance o svém zdravotním stavu. Těmto zaměstnancům budou s
přihlédnutím k situaci na pracovišti stanoveny individuální podmínky pro výkon jejich pracovních
povinností včetně případného sjednání dohody se zaměstnavatelem o výkonu práce mimo místo
trvalého výkonu práce.

Článek 8
Koleje a menzy
1.

Výslovně se zakazuje vstup osob s příznaky virového infekčního onemocnění do stravovacích
provozů Kolejí a menz VUT. Všechny osoby smějí pobývat a pohybovat se v prostorách určených
ke konzumaci jídel ve stravovacích provozech Kolejí a menz VUT pouze s ochrannými prostředky
dýchacích cest (nos, ústa) dle čl. 2 odst. 3 tohoto rozhodnutí; výjimku činí pouze doba nezbytně
nutná, při které je konzumováno jídlo.
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2.

Při vstupu do stravovacích provozů Kolejí a menz VUT je každý povinen vydezinfikovat si ruce
pomoci dezinfekčního prostředku umístěného u vchodu do stravovacího provozu a současně se
prokázat certifikátem o očkování nebo potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19 (dále
„ON“). Potvrzení o absolvování RT-PCR testu v posledních 72 hodinách s negativním výsledkem je
akceptováno pouze u osob ve věku do 18 let a u osob, které se prokáží lékařským potvrzením o
tom, že se nemohou podrobit očkování proti onemocnění COVID-19 pro kontraindikaci. Osoby,
které nesplní tyto požadavky, budou ze stravovacího provozu vykázány bez nároku na poskytnutí
služeb. Splnění podmínek ON nebo potvrzení o absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem
se nevyžaduje u zaměstnanců a studentů VUT, kteří se prokáží průkazem zaměstnance nebo
studenta VUT a u osob mladších 12 let.

3.

Studenti, zaměstnanci a další osoby, nejsou-li zaměstnanci Kolejí a menz VUT, jsou povinni při
pohybu v prostorách určených ke konzumaci jídel ve stravovacích provozech Kolejí a menz VUT
dodržovat odstupy nejméně 1,5 m od další osoby mimo zaměstnance Kolejí a menz VUT.

4.

Osoby ubytované na kolejích VUT nebo požadující ubytování na základě smlouvy o smlouvě
budoucí nebo předchozí registrace a další osoby jsou povinny při pohybu a pobytu ve společných
prostorách kolejí nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) dle čl. 2 odst. 3 tohoto
rozhodnutí. Těchto osob se netýká zákaz uvedený v čl. 2 odst. 1 tohoto rozhodnutí; povinnost
poskytnout VUT čestné prohlášení podle čl. 2 odst. 2 se nevztahuje na vstup do budov kolejí a
menz.

5.

Osoby ubytované na kolejích VUT jsou povinny bezodkladně ohlásit na adresu
karantena@vutbr.cz pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo
pozitivní výsledek testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2. Dále jsou povinny bezodkladně
ohlásit kontakt s pozitivně testovanou osobou a skutečnost, že jim byla nařízena karanténa nebo
izolace v souvislosti s onemocněním COVID-19.

6.

Na kolejích VUT (ve všech budovách) je zakázáno navštěvovat ubytované osoby. V rámci jedné
budovy nelze navštěvovat ubytované osoby, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa v
souvislosti s onemocněním COVID-19. V ubytovacích prostorách včetně pokojů musí ubytované
osoby, pokud nejde o osoby ubytované v jednom pokoji, dodržovat platná omezení týkající se
shromažďování osob stanovená právními předpisy a opatřeními Vlády České republiky,
Ministerstva zdravotnictví či jiných orgánů veřejné správy, vydanými v souvislosti se šířením
onemocnění COVID-19, v jejich aktuálním znění.

Článek 9
Testování studentů ubytovaných na kolejích
1.

Ubytování studentů na kolejích VUT je umožněno pouze v případě, že student doloží, že
a) byl očkován proti onemocnění COVID-19, což prokáže národním certifikátem o
provedeném očkování1 nebo certifikátem o provedeném očkování2 za podmínky, že
uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;

1

Za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce
oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na
internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o
očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, 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.
Za certifikát o provedeném očkování se považuje certifikát vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním
certifikátu EU COVID.

2
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b) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj 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, což prokáže potvrzením
poskytovatele zdravotních služeb;
c) absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s
negativním výsledkem, což prokáže potvrzením poskytovatele zdravotních služeb;
d) absolvoval nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu
viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, což doloží potvrzením poskytovatele zdravotních
služeb.
2.

Kopie certifikátů nebo potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 a potvrzení o výsledcích testů
je student povinen nahrát do modulu COVID v Intraportálu VUT, ve kterém se evidují výsledky
testování studentů na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo antigenu viru SARS-CoV-2.

3.

Studentovi ubytovanému na kolejích, který nesplní povinnosti stanovené v odst. 1 a 2 tohoto
článku, nesmí VUT umožnit vstup do místa ubytování na kolejích VUT.

4.

Výsledky testů podle odst. 1 písm. c) a d) tohoto článku je student povinen předkládat (nahrávat
do modulu COVID v Intraportálu VUT, ve kterém se evidují výsledky testování studentů na
přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo antigenu viru SARS-CoV-2) každých 7 dní; certifikáty o očkování
nebo prodělání onemocnění COVID-19 dokládá student pouze jednou.

Článek 10
Institucionální opatření a povinnosti vedoucích zaměstnanců
1.

S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci jsou vedoucí součásti povinni průběžně
sledovat a vyhodnocovat aktuální situaci a příp. šíření nákazy na jimi řízené součásti a v návaznosti
na to zavádět konkrétní opatření, včetně případného:
a) zákazu vstupu veřejnosti do areálu či budov,
b) zavedení vhodných opatření s cílem omezit vzájemný kontakt osob,
c) zavedení kombinace práce na dálku (home-office) a práce na pracovišti na útvarech, kde je
nutné zajištění kontinuity spravované agendy a nelze jinak omezit kontakt zaměstnanců
útvaru,
d) konání zasedání orgánů a poradních sborů a pracovních porad jinak než v prezenční formě,
e) omezit jednání zaměstnanců s osobami, které nejsou zaměstnanci či studenti VUT, a to tak,
aby jednání probíhala až na odůvodněné výjimky v jiné než prezenční formě,
f) přizpůsobení provozu dlouhodobých a krátkodobých nájemců a případných akcí, které
pořádají,
g) omezit oběh listinných dokladů tak, aby byl minimalizován kontakt zaměstnanců VUT mezi
útvary.

2.

Pro prezenční jednání orgánů VUT podle zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů v případě, že se
jich účastní na jednom místě více než 20 osob, se stanoví následující podmínky:
a) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno
sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti,
b) zakazuje se účast účastníkovi, který vykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 anebo
nesplňuje podmínky stanovené v čl. 12, svolavateli jednání se nařizuje u účastníka při vstupu
do vnitřních prostor splnění podmínek kontrolovat a účastníkovi se nařizuje mu splnění
podmínek podle čl. 12 prokázat; v případě, že účastník splnění podmínek podle čl. 12
neprokáže, je svolavatel jednání povinen takovému účastníkovi neumožnit vstup do vnitřních
prostor.
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3.

Pracovní cesty zaměstnanců do zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy jsou povolovány
pouze v naléhavých a nezbytných případech s přihlédnutím k aktuální epidemiologické v zemi,
kam má být zaměstnanec vyslán. Pracovní cesty zaměstnanců do zemí s extrémním rizikem nákazy
jsou zakázány.

4.

Nelze vysílat studenty do zemí, které nejsou zařazeny v aktuálním seznamu zemí nebo jejich částí
s nízkým nebo středním rizikem nákazy onemocněním COVID-19. Vysílat studenty do zemí s
vysokým rizikem nákazy lze pouze v odůvodněných případech. To neplatí v případě, že se jedná o
návrat studentů do země jejich původu nebo sídla jejich domovské univerzity.

Článek 11
Akademické obřady
1.

Účast na akademických obřadech je povolena za podmínky, že maximální přípustný počet
přítomných účastníků akademického obřadu nesmí být vyšší než 3000 osob a zároveň nesmí být
přítomno více účastníků než 100 % celkové kapacity míst k sezení.

2.

Všichni účastníci akademického obřadu musí být usazeni a vzdálenost ostatních účastníků
akademického obřadu od prostoru určeného pro absolventy či oceněné osoby a akademické
funkcionáře musí být nejméně 2 m.

3.

V případě, že se akademického obřadu účastní více než 20 osob, zakazuje se na něm účast osobám,
které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 anebo které nesplňují, s výjimkou dětí do
dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v čl. 12; vedení součásti organizující konkrétní obřad je
povinno zajistit při vstupu osob na akci splnění podmínek podle čl. 12 a každá osoba je povinna
mu splnění podmínek podle čl. 12 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle čl. 12
neprokáže, zakazuje se takovou osobu na akademický obřad vpustit.

Článek 12
Další podmínky stanovené pro účast na akademických obřadech, jednání orgánů VUT, přijímací
zkoušce, kurzech a školeních s účastí veřejnosti a konferencích
Je-li tak stanoveno v tomto rozhodnutí, musí osoby účastnící se akademických obřadů, jednání
orgánů VUT, přijímacích zkoušek, kurzů a školení s účastí veřejnosti a konferencí prokázat splnění
následujících podmínek:
a) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o
provedeném očkování nebo certifikátem o očkování (viz poznámky pod čarou k čl. 9), že u
očkování uplynulo:
i.
od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní,
ii.
nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní,
b) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní 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, což prokáže potvrzením
poskytovatele zdravotních služeb, nebo
c) osoba absolvovala před méně než 72 hodinami RT – PCR test s negativním výsledkem, přičemž
se musí jednat o osobu mladší 18 let nebo o osobu, která se prokáže lékařským potvrzením o
tom, že se nemůže podrobit očkování proti onemocnění COVID-19 pro kontraindikaci.
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Článek 13
Závěrečná ustanovení
Tato vnitřní norma nabývá účinnosti v den uvedený v jejím záhlaví.

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
rektor
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