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Opatření děkana Přírodovědecké fakulty MU č. 2/2020 

Opatření v souvislosti s epidemiologickou situací 

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých  školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), 

vydávám toto opatření s účinností od 25. května 2020. 

 

Článek 1 

Přítomnost studentů v prostorách Přírodovědecké fakulty 

(1) Od 25.5.2020 mohou na fakultě probíhat veškeré formy kontaktní výuky s podmínkou 

dodržení omezeni stanovených ministerstvem zdravotnictví.  

(2) Tam, kde je to možné, umožní garanti předmětů studentům samostudium 

prostřednictvím elektronických materiálů či výuku distanční formou. 

(3) Státních zkoušky (bakalářské, magisterské, rigorózní, doktorské) a obhajoby 

disertačních prací je možno konat s podmínkou dodržení omezeni stanovených 

ministerstvem zdravotnictví. 

(4) Zakazuji studentům, kteří neučinili písemné prohlášení o neexistenci příznaků 

virového infekčního onemocnění́ v období předchozích dvou týdnů, přítomnost na 

výuce, vstup do budov MU není tímto prohlášením podmíněn.  

(5) Úřední hodiny studijního oddělení a oddělení pro doktorské studium jsou (do 

30.6.2020) pondělí 12-14.30 a středa 12.30-14-30, ostatní dny po předchozí domluvě. 

Vstup je možný pouze v roušce a je nutné udržovat odstup (min 1,5m) od ostatních . 

 

Článek 2 

Opatření ve vztahu k zahraničním pobytům studentů a zaměstnanců 

(1) Zahraničí cesty včetně odjezdů na zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus, 

zahraniční stáže, a jiné pracovní pobyty je možné konat za předpokladu, že režim 

cílového státu je umožňuje.  

(2) Příjezdy zahraničních hostů, zaměstnanců a akademiků – Usnesení vlády č. 511 

umožňuje překročení pozemní hranice do ČR našim zahraničním zaměstnancům nebo 

jiným osobám, které budou na MU pracovat nebo „vykonávat ekonomickou činnost“. 

Týká se pouze občanů EU. U osob z třetích zemí zastupitelské úřady v zahraničí 

nepřijímají žádné žádosti o vstupní oprávnění. Tyto osoby mohou přijet na základě 

předložení negativního testu a formuláře potvrzení o výkonu ekonomické činnosti. 

Podrobné informace ohledně povinností a režimu příjezdů zaměstnanců, kteří jsou 

občany EU, včetně odkazu na formulář jsou pro pobyt do 72 hodin zde: 

https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimka-pro-eu-obcany-za-ucelem-vykonu-ekonomicke-

cinnosti-do-72-hodin.aspx  

 

https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimka-pro-eu-obcany-za-ucelem-vykonu-ekonomicke-cinnosti-do-72-hodin.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimka-pro-eu-obcany-za-ucelem-vykonu-ekonomicke-cinnosti-do-72-hodin.aspx
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Pro pobyt nad 72 hodin jsou informace zde: https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimka-pro-

eu-obcany-za-ucelem-vykonu-ekonomicke-cinnosti-a-ucelem-studia-na-vysoke-skole-

nad-72-hodin.aspx. Pro všechny tyto osoby platí po dobu 14 dnů od vstupu na území 

ČR omezení volného pohybu po území ČR s výjimkou cest do zaměstnání, cest 

nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za 

účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů. 

(3) Všichni zaměstnanci, kteří se po dobu platnosti tohoto opatření vrátí ze zahraniční, 

včetně soukromých cest, jsou ještě před vstupem na pracoviště povinni kontaktovat 

personální oddělení.  

 

Článek 3 

Závěrečná opatření 

 

(1) Toto opatření je platné do 30. září 2020. 

(2) Výkladem tohoto opatření pověřuji tajemníka fakulty. 

(3) Výjímky z tohoto opatření povoluje děkan. 

(4) Toto opatření nabývá účinnosti vydáním. 

 

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.  

děkan 
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