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Opatření rektora v souvislosti s rozvolňováním opatření spojených s 
nebezpečím šíření onemocnění COVID-19 ze dne 10. 7. 2020 

 
V souvislosti s rozvolňováním opatření spojených s nebezpečím šíření onemocnění COVID-19 vydávám opatření 
rektora týkající se výuky, zápočtů, zkoušek a státních zkoušek a obhajob závěrečných prací na VFU Brno 
účinné od 10. 7. 2020: 

Studium v knihovně a studovně 

Knihovna a studovna VFU Brno (v rámci SIC VFU Brno) je od 27. 4. 2020 otevřena za účelem vyzvednutí nebo 
odevzdání studijní literatury studenty VFU Brno, pro ostatní případy zůstává uzavřena.  

Výuka a konzultace 

Výuka a konzultace se uskuteční od účinnosti tohoto opatření za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 
studentů ve skupině; toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe (podle bodu II. odst. 1. usnesení 
č. 220/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky č. 491 o přijetí krizového opatření, ve znění pozdějších 
předpisů, dále jen „Usnesení Vlády ČR č. 491“), a dále za splnění zvláštních podmínek (viz níže). 

Zkoušení a zápočet 

Zkoušení nebo zápočet se uskuteční od účinnosti tohoto opatření za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 
studentů ve skupině (podle bodu II. odst. 1. Usnesení Vlády ČR č. 491), a dále za splnění zvláštních podmínek 
(viz níže). 

Závěrečné práce 

Závěrečné práce (v rámci studia v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programů) lze ve 
smyslu provádění laboratorních nebo experimentálních činností realizovat od účinnosti tohoto opatření za 
splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině (podle bodu II. odst. 1. Usnesení Vlády ČR č. 
491), a dále za splnění zvláštních podmínek (viz níže). 

Státní zkoušky a obhajoby závěrečných prací 

Státní zkoušky nebo obhajoby závěrečných prací lze uskutečňovat od účinnosti tohoto opatření za splnění 
podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině (podle bodu II. odst. 1. Usnesení Vlády ČR č. 491), a dále 
za splnění zvláštních podmínek (viz níže). 

Promoce 

S ohledem na aktuální situaci spojenou s riziky onemocnění COVID-19 se předpokládá posun termínu promocí 
na září 2020. 

Zvláštní podmínky 

Osobám ve vnitřních prostorách univerzity se nadále doporučuje nosit roušky nebo jiné ochranné pomůcky 
dýchacích cest, a dodržovat rozestupy mezi osobami alespoň dva metry. 

O podmínkách nošení roušek nebo jiných ochranných pomůcek dýchacích cest, rozestupů mezi osobami, 
případně dalších zvláštních podmínkách, které nejsou výslovně uvedeny v tomto opatření, rozhodne vedoucí 
konkrétního pracoviště. 
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Pro realizaci výuky, konzultací, zkoušení a zápočtů, závěrečných prací, státních zkoušek a obhajob závěrečných 
prací jsou stanoveny následující podmínky: 

• studenti a akademičtí pracovníci anebo jiné osoby poskytnou písemné čestné prohlášení o neexistenci 
infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů a o skutečnosti, že nemají v daném čase 
nařízeno karanténní opatření, a o skutečnosti, že jsou bez akutních zdravotních potíží odpovídajících 
virovému infekčnímu onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta čichu nebo chuti), 

• osoby při vstupu do místnosti provedou desinfekci rukou dezinfekčních prostředkem poskytnutým 
příslušnou fakultou; provedení tohoto opatření na pracovištích rektorátu VFU Brno a jiných součástech 
VFU Brno zajistí kvestor VFU Brno, na CEITEC VFU Brno ředitel CEITEC VFU Brno, na ŠZP ředitel ŠZP a 
na KSK ředitel KSK, 

• budou vedeny záznamy o době přítomnosti zúčastněných osob (studentů, akademických pracovníků, 
jiných osob) v dané místnosti, 

• osoby vykazující zdravotní potíže odpovídající virovému onemocnění budou z příslušné místnosti 
neprodleně vykázány (v případě studenta takto uskuteční akademický pracovník, v případě 
akademického pracovníka takto uskuteční jeho nadřízený pracovník nebo děkan, v případě jiné osoby 
takto uskuteční děkan). 

Zvláštní právní předpisy a opatření orgánů veřejné správy 

VFU se řídí právními předpisy a usneseními a opatřeními Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví či jiných orgánů 
veřejné správy, učiněnými v souvislosti s pandemií COVID-19, v jejich aktuálním znění. 

Závěrečná ustanovení 

Toto opatření nabývá účinnosti dne 10. července 2020. 

Předchozí opatření rektora ze dne 5. května 2020, č. j. 9110/20/195 a ze dne 10. března 2020, č. j. 9110/20/106 
se ruší. 
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