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Opatření rektora v souvislosti s epidemiologickou situací  
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Vážené studentky a studenti, 

vážené kolegyně a kolegové, 

  

Rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno vydává toto opatření, na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 
12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření, kterým stanoví následující: 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno přechází od 14. října 2020 na distanční výuku ve všech studijních 
programech, s výjimkou zkoušek za přítomnosti nejvýše 10 osob v místnosti, při současném dodržení nošení 
ochranných prostředků dýchacích cest, rozestupů nejméně dva metry, dezinfekce rukou při vstupu do místnosti 
a dalších zvýšených hygienických opatření. 

Pro studenty je uzavřena Knihovna VFU Brno a veškeré vnitřní prostory Tělocvičny VFU Brno. 

Studenti-rezidenti ČR, kteří mají zároveň jiné bydliště v ČR, nemohou do odvolání pobývat na Kaunicových 
studentských kolejích. Toto omezení se netýká zahraničních studentů, studentů, kterým byla nařízena 
karanténa, a studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 
řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). 

Rektor ukládá děkanům fakult, kvestorovi VFU Brno a dalším řídícím pracovníkům zabezpečit naplnění tohoto 
opatření a realizovat distanční výuku pro všechny studenty VFU Brno tak, aby v maximální míře byla zachována 
vysoká úroveň a kvalita výuky a studia na fakultách Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. 

Předchozí opatření rektora ze dne 9. října 2020 se ruší. 

Rektor se obrací na studenty, akademické pracovníky a zaměstnance VFU Brno s žádostí o pochopení, vysokou 
míru tolerance a sounáležitosti s Alma mater v této nákazově obtížné situaci a věří, že obtíže způsobené situací 
okolo nákazy COVID-19 se podaří v co nejkratší době překonat a výuka se bude moci vrátit do standardní formy 
tak, jak odpovídá univerzitnímu přesvědčení většiny akademických pracovníků a studentů. 

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

 

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


