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Opatření rektora v souvislosti s epidemiologickou situací 
onemocnění COVID-19 s účinností ke dni 6. 1. 2022 

 

V souvislosti s opětovným zpřísněním ochranných opatření spojených s nebezpečím šíření onemocnění COVID-
19 vydávám opatření rektora týkající se následujících činností na Veterinární univerzitě Brno (dále jen 
„VETUNI“): 

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest 

Všechny osoby jsou povinny nosit ochranné prostředky dýchacích cest podle platných mimořádných opatření 
ve všech vnitřních prostorách VETUNI, není-li stanovena konkrétní výjimka. 

Všechny osoby jsou povinny nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve všech vnějších prostorách VETUNI v 
případě, že se na jednom místě shromažďuje ve stejném čase 30 nebo více osob, které mezi sebou nedodržují 
rozestupy nejméně 1,5 metru, není-li stanovena konkrétní výjimka. 

Pokud osoby nemohou mít ze zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, musí tuto 
skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek 
dýchacích cest, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení 
výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest. 

Výuka a konzultace 

Veškerá výuka, konzultace, zkoušení apod. může probíhat prezenční formou. 

Akademičtí pracovníci nemusí mít při výuce nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest. 

Studenti nemusí mít ochranné prostředky dýchacích cest při vzdělávání, pokud jsou usazeni a není přítomno 
více než 50 studentů. 

Při zkoušení není třeba mít ochranné prostředky dýchacích cest, pokud jsou od sebe zkoušející a zkoušený či 
zkoušení alespoň 1,5 m. 

Pro studenty účastnící se praktické výuky a praxe mimo areál VETUNI platí stejná pravidla jako pro zaměstnance 
daného pracoviště. 

Pro účast na výuce není třeba dodržet pravidlo O-T-N (Očkování – Testování – prodělaná Nemoc). 

Kurzy celoživotního vzdělávání 

Kurzy celoživotního vzdělávání mohou probíhat prezenční formou. 

Akademičtí pracovníci nemusí mít při výuce ochranné prostředky dýchacích cest. 

Pro účastníky kurzu účastnící se praktické výuky mimo areál VETUNI platí stejná pravidla jako pro zaměstnance 
daného pracoviště. 

Vzdálenost účastníků od místa určeného pro přednášející musí být nejméně 2 m. 

Pro účast na kurzu celoživotního vzdělávání je třeba dodržet pravidlo O-T-N. 

Dodržování pravidla O-T-N kontroluje příslušná odpovědná osoba. Účastníkovi, který nesplňuje pravidlo O-T-N 
se zakazuje vstup na kurz. 
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Tělocvična a vnější sportoviště  

Tělocvična VETUNI a vnější sportoviště jsou otevřena pro výuku v plném rozsahu. 

Cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. nejsou povinny nosit ochranné prostředky 
dýchacích cest. 

Koleje 

Studenti musí pro ubytování dodržet pravidlo O-T-N. Pravidlo O-T-N lze v tomto případě splnit i nejdéle 3 dny 
starým RT-PCR test s negativním výsledkem, nejdéle 24 hodin starým rychlým antigenní test (RAT) s negativním 
výsledkem. Toto musí prokazovat opakovaně každý týden, mimo varianty očkování či 180 dní po prodělané 
nemoci, které stačí pouze jednou před zahájením ubytování. 

Studenti nemusí nosit na kolejích ochranné prostředky dýchacích cest v situacích, kdy jsou na svém pokoji nebo 
když jedí ve společných prostorách k tomu určených. 

Akademické obřady (imatrikulace, promoce apod.) 

Pokud se akademického obřadu jich účastní více než 20 osob (vystupující i diváci dohromady) musí být 
dodrženo pravidlo O-T-N. Splnění pravidla O-T-N se nevyžaduje, pokud se obřadu účastní výhradně studenti 
VETUNI a zaměstnanci VETUNI. 

Vzdálenost diváků od místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m. 

Činnost akademických orgánů 

Řídí se aktuálními opatřeními příslušných orgánů. 

Pravidlo „O-T-N“ 

Jde o pravidlo „Očkování – Testování – prodělaná Nemoc“. Osoba při konkrétní situaci, kde je dle zákona 
vyžadováno pravidlo OTN, musí splnit jednu z následujících podmínek: 

- nejméně 14 dní staré očkování, potvrzené oficiálním certifikátem; 

- nejdéle 180 dní staré potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 a uplynulé izolaci; 

- nejdéle 3 dny starý RT-PCR test s negativním výsledkem, za předpokladu, že osoba zároveň: 

o nemůže být očkována proti onemocnění covid-19 a doloží o tom lékařské potvrzení; 

o byla očkována proti onemocnění covid-19 v jednodávkovém schématu a od očkování 
neuplynulo 14 dní; 

o byla očkována proti onemocnění covid-19 první dávkou ve dvoudávkovém schématu a 
neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací dávky; 

o byla očkována proti onemocnění covid-19 ve dvoudávkovém schématu a od očkování 
neuplynulo 14 dní. 

Tyto podmínky má povinnost kontrolovat příslušná odpovědná osoba (pověřená osoba na imatrikulaci, 
pověřená osoba na kolejích apod.). 

Testování zaměstnanců 

Řídí se aktuálními opatřeními příslušných orgánů. 
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Závěrečná ustanovení 

Realizaci tohoto opatření zajišťují na fakultách VETUNI děkani fakult, na CEITEC VETUNI ředitel CEITEC VETUNI, 
na ŠZP ředitel ŠZP, na KSK ředitel KSK a na rektorátu a ostatních součástech univerzity kvestor. 

Předchozí opatření rektora ze dne 20. 11. 2021, č. j. VFU/2021/8907 se ruší. 

 

 

S přáním pevného zdraví všem studentkám a studentům, akademickým pracovníkům a dalším zaměstnancům 

 

      prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r. 
                  rektor VETUNI 


