
 
 

PA V E L  D O L E Č E K  
n áměstek  p ro ř íz en í  sekce vysokéh o škols t v í ,  věd y  a  výz ku mu  

M inisterst vo ško lstv í ,  mládeže  a  t ě lových ovy  
 

 

Praha, 15. dubna 2020 
 
 

Vážený pane předsedo, 

rád bych Vás informoval o aktuálním rozhodnutí vlády České republiky a Ministerstva 
zdravotnictví o zmírnění restriktivních opatření v oblasti vysokého školství. 
 
Prostřednictvím mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (č. j. MZDR 16184/2020-
1/MIN/KAN) ze dne 15. dubna 2020 byly s účinností od 20. dubna 2020 stanoveny výjimky ze 
zákazu osobní přítomnosti studentů na vysokých školách a zároveň byla mimořádným 
opatřením (č. j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN) ze stejného dne a se stejnou účinností nově 
definována výjimka ze zákazu volného pohybu osob umožňující cestovat v rámci České 
republiky za účelem výuky, zkoušek nebo jiných činností na vysoké škole, pro které byly 
výjimky opatřením stanoveny. 
 
Zákaz osobní přítomnosti studentů se tedy nevztahuje na individuální návštěvy knihoven  
a studoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury a na osobní přítomnost 
studentů v závěrečném ročníku studia v těchto případech: 
 
- konzultace nebo zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob, 
- laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných 

prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu 
za přítomnosti nejvýše 5 osob, 

- klinická a praktická výuce a praxe. 
 
Student se smí účastnit uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole 
pouze při splnění následujících podmínek: 
 
- je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění 

(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), 
- u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, 
- nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření, 
- poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění v období předchozích dvou týdnů. 
 
Vysoké školy musí zajistit dostatek dezinfekčních prostředků a jejich umístění v prostorách 
škol, aby mohla být dodržena výše uvedená opatření, a též evidenci čestných prohlášení.  
Je vhodné také vést záznamy o době přítomnosti jednotlivých osob (studentů i pracovníků)  



v prostorách škol pro eventuální následné potřeby nařízení karanténních opatření. 
Doporučuji vysokým školám nastavit vnitřním opatření, které bude široce dostupné a budou 
s ním seznámeny osoby jichž se týká, jímž budou nastavena hygienická opatření a pokyny 
pro pohyb osob v prostorách školy. V příloze Vám k případnému využití posílám možný návrh 
čestného prohlášení. 
 
Vážený pane předsedo, věřím, že toto rozhodnutí pomůže zajistit úspěšné ukončení studia 
studujících v posledních ročnících v řádných termínech. Naším záměrem je i nadále jednat  
s Ministerstvem zdravotnictví o dalších fázích uvolňování omezení pro studenty vysokých 
škol, aby se výše uvedené výjimky v případě vhodné epidemiologické situace vztahovaly i na 
studenty ostatních ročníků. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. 
předseda 
Česká konference rektorů 
 
Vážený pan 
prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. 
předseda 
Rada vysokých škol 
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