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Opatření rektora v souvislosti s epidemiologickou situací 
onemocnění COVID-19 s účinností ke dni 24. 5. 2021 

 
Vážené studentky a studenti, 

vážené kolegyně a kolegové, 

  

rektor Veterinární univerzity Brno (VETUNI) vydává toto opatření v souvislosti s ukončením nouzového stavu 
a v návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2021, č. j. 14600/2021-
11/MIN/KAN, kterým stanoví následující: 

Veterinární univerzita Brno povoluje od 24. května 2021 ve všech studijních programech podle pokynů děkanů 
VETUNI prezenční výuku za dodržení podmínky rozestupů minimálně 1,5 metru mezi jednotlivými osobami. 
Podmínka rozestupů 1,5 metru neplatí pro účast na klinické a praktické výuce a praxi, a uskutečňování zkoušek.  

Účast na zkouškách, přijímacích zkouškách a kurzech celoživotního vzdělávání je možná za podmínek, že 
maximální počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň 
celkový počet přítomných osob nesmí být vyšší než 50, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 100 osob, 
koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech, s tím, že mezi účastníky bude vždy ponecháno nejméně 
jedno neobsazené sedadlo. 

Pro studenty se otevírá Knihovna VETUNI za dodržení podmínky přítomnosti jednoho studenta na 15 m2.  

Kaunicovy studentské koleje se otevírají v plném rozsahu. Kaunicovy studentské koleje zajistí ubytování pro 
studenty, kterým byla nařízena karanténa.   

To vše při současném dodržení nošení ochranných prostředků dýchacích cest, kterými jsou respirátory, 
zdravotnické obličejové masky nebo obdobné prostředky a dalších zvýšených hygienických opatření.  

Pro studenty se otevírají veškeré prostory Tělocvičny VETUNI pro účely výuky, za dodržení podmínky 
přítomnosti jednoho studenta na 15 m2 ve vnitřních prostorách a dalších zvýšených hygienických opatření. Při 
sportování není nutné mít ochranné prostředky dýchacích cest. 

Podmínkou účasti na výuce a ubytování je naplnění Opatření kvestora VETUNI 2/2021, které je přílohou tohoto 
opatření. Realizaci tohoto opatření zajišťují na fakultách VETUNI děkani fakult, na ostatních součástech 
univerzity kvestor a případně další řídící pracovníci univerzity.  

Předchozí opatření rektora ze dne 6. května 2021, č. j. VFU/2021/3439 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 


