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Preambule 

Toto nařízení rektora stanovuje pravidla pro vstup, pohyb a pobyt osob v areálech Mendelovy univerzity 
v Brně (dále jen „univerzita“), dále v Lednici, u obou vysokoškolských statků a na všech dalších 
pracovištích univerzity na území České republiky (dále jen „areály univerzity“) podle zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, podle hodnocení aktuální epidemiologické situace v ČR Ministerstvem 
zdravotnictví a podle ujednání čl. XVI odst. 1 kolektivní smlouvy univerzity s jejími odborovými 
organizacemi v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění 
COVID 19 (dále jen „covid-19“). 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Úroveň opatření bude nastavována podle stupně pohotovosti definovaného v Plánu protiepidemických 
opatření Mendelovy univerzity v Brně, který je přílohou č. 1 tohoto nařízení (dále jen „plán opatření“). 
Stupeň pohotovosti bude stanoven podle aktuální nákazové situace Krizovým štábem Mendelovy 
univerzity v Brně a uveřejněn na webu univerzity. Stupně pohotovosti jsou: 

stupeň 
pohotovosti 

barva 
stupně 

epidemiologické kritérium 

0 bílá Nulové nebo zanedbatelné riziko 

1 zelená Výskyt nákazy bez komunitního přenosu 

2 žlutá Počínající komunitní přenos 

3 červená Narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos 

Komunitní přenos – nákaza člověka bez vazby na osoby, které navštívily oblasti s prokazatelným 
výskytem onemocnění. 

Článek 2 
Preventivní opatření 

(1) Po dobu účinnosti tohoto nařízení jsou všechny osoby, vstupující do areálů univerzity, povinny 
důsledně dodržovat preventivní hygienická opatření, směřující k zabránění šíření covid-19, a to: 

a) při pohybu ve všech budovách a uzavřených prostorách areálů univerzity je doporučeno, a při 
vyšších stupních pohotovosti jak 0 nařízeno, nošení roušek nebo jiné ochrany nosu a úst, 
přičemž toto doporučení případně povinnost se nevztahuje na pobyt zaměstnanců ve vlastních 
kancelářích a ve stravovacích zařízeních univerzity při konzumaci jídla a nápojů; 

b) při příchodu do areálů univerzity si dezinfikovat ruce přípravkem k tomu určeným, který 
je u vstupů k dispozici; 

c) dezinfikovat si ruce s pomocí dávkovačů dezinfekčního přípravku nebo mýdlenek, které jsou 
k dispozici i u vstupu do objektů, u učeben, na sociálních zařízeních, ve společných prostorách 
i jiných částech areálů univerzity. 

(2) V areálech univerzity budou rozmístěny informační letáky obsahující základní informace a pokyny, 
které musí být zaměstnanci i studenty dodržovány. 

Článek 3 
Opatření spojená se studenty a výukou 

(1) Zahraniční studenti a vyučující, přijíždějící ze zemí, neuvedených v seznamu zemí s nízkým 
rizikem nákazy, jsou povinni před vstupem do areálů univerzity absolvovat test na covid-19. Míra 
rizika nákazy ze zahraničí je určována stupni pohotovosti a opatřeními Ministerstva zdravotnictví, 
vyplývajícími z aktuální epidemiologické situace, která jsou uveřejňována s možností dálkového 
přístupu na adrese: 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/. 
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Míra rizika nákazy v České republice je určována Sdělením Ministerstva zdravotnictví, které 
je uveřejňováno s možností dálkového přístupu na adrese: 

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti 

(2) Výuka ve studijních programech, akreditovaných pro prezenční formu, bude realizována 
prezenčně buď v podobě kontaktní výuky, online nebo souběhem obou forem, kdy je kontaktní 
výuka souběžně přenášena on-line. 

(3) Studentům, kteří lékařským potvrzením doloží na příslušné studijní oddělení, že patří do rizikové 
skupiny, doloží nařízenou karanténu nebo umístění do izolace, bude povoleno neúčastnit 
se kontaktní výuky.  

(4) Pro všechny studenty platí, že v případě vykazování symptomů covid-19, jakými jsou zejména 
bolest hlavy, teplota, kašel, únava, obtížné dýchání a ztráta čichu, se neúčastní kontaktní výuky 
a nebudou vstupovat do areálů univerzity; v případě, že se kontaktní výuky zúčastní student, 
vykazující některý z uvedených symptomů, je vyučující povinen jej vykázat z výuky; na studenta 
se pak pohlíží jako by mu byla nařízena karanténa. 

(5) Studentům podle odstavců 3) a 4) budou na jejich žádost poskytnuty studijní materiály a další 
formy podpory pro zajištění hladkého průběhu studia, jakými mohou být např. on-line konzultace, 
on-line přenos probíhající přednášky nebo cvičení, záznam přednášky, náhradní termín 
laboratorního cvičení apod. v souladu s možnostmi a potřebami předmětu. 

(6) Všechna uvedená ustanovení se vztahují také na prezenční část výuky ve studijních programech, 
vyučovaných v kombinované formě studia a na programy celoživotního vzdělávání. 

(7) Kontaktní výuka bude probíhat v areálech univerzity za přítomnosti nejvýše takového počtu osob, 
s ohledem na počet studentů, zapsaných do příslušného předmětu, jaký je stanoven plánem 
opatření v závislosti na aktuálním stupni pohotovosti; v případě očekávaného vyššího počtu osob 
v místnosti bude výuka realizována online. 

(8) Vyučující, který odmítne účast na kontaktní výuce za současné přítomnosti stejného nebo nižšího 
počtu osob, stanoveného plánem opatření v závislosti na aktuálním stupni pohotovosti, je povinen 
zajistit za sebe adekvátní náhradu v součinnosti a se souhlasem vedoucího ústavu podle čl. 12 
odst. 1 Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně. 

(9) Vyučující jsou povinni dodržovat časový harmonogram výuky, a to i pro její on-line formu. 

(10) Další opatření a jejich podrobnosti jsou stanoveny aktuálním plánem opatření, uveřejněným spolu 
s tímto nařízením rektora ve veřejné části internetových stránek a u vstupů do areálů univerzity. 

Článek 4 
Opatření pro zaměstnance 

(1) Pro všechny zaměstnance platí, že v případě, pokud budou vykazovat symptomy covid-19, jakými   
jsou zejména bolest hlavy, teplota, kašel, únava, obtížné dýchání a ztráta čichu, požádají 
příslušného nadřízeného o povolení práce z domova. 

(2) Další opatření a jejich podrobnosti jsou stanoveny aktuálním plánem opatření, uveřejněným spolu 
s tímto nařízením rektora ve veřejné části internetových stránek a u vstupů do areálů univerzity. 

Článek 5 
Postup ve specifických případech 

(1) Postup vedoucích pracovníků, zaměstnanců a studentů univerzity v případě onemocnění covid-19, 
kontaktu s osobou covid-19 pozitivní a při návratu ze zahraničí nebo z rizikových regionů České 
republiky bude uveřejněn na univerzitním webu http://mendelu.cz/koronavirus. 

(2) Specifická opatření a jejich podrobnosti pro vybrané součásti univerzity, zejména pro 
vysokoškolské statky a pro správu kolejí a menz, může stanovit svým normativním řídícím aktem 
ředitel nebo příslušný orgán součásti i nad rámec tohoto nařízení rektora a plánu opatření. 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení a účinnosti třetím dnem ode dne nabytí platnosti. 

Sima
Zvýraznění

Sima
Zvýraznění

Sima
Zvýraznění

Sima
Zvýraznění



Další předpisy Mendelovy univerzity v Brně 
 

4 
 

 
 
 
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,  
rektorka 
 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1: Plán protiepidemických opatření Mendelovy univerzity v Brně. 

Příloha č. 2: Osoby odpovědné za provoz jednotlivých budov. 

 



Příloha č. 1 Nařízení rektora 10/2020 
Plán protiepidemických opatření Mendelovy univerzity v Brně 

Stupeň 
pohotovosti 

Epidemiologické 
kritérium 

Označení na 
budově 

Preventivní opatření v oblasti 

0 Nulové nebo 
zanedbatelné riziko 

bílá 

Studenti: 
 Doporučeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst 
 Povinností desinfekce rukou při vstupech do areálu univerzity, při vstupu do budovy i při vstupu do učeben 
 V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do areálů univerzity 
 Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19 
 Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí účastnit kontaktní výuky 

Zaměstnanci: 
 Doporučeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, desinfekce rukou u všech vstupů 
 Vyučující přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19 
 Zahraniční cesty se řídí nařízením Ministerstva zahraničních věcí ČR 
 V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec orgán zaměstnavatele o práci z domova 

Provoz areálů: 
 Standardní 
 V případě vykazování symptomů Covid-19 osoby externích subjektů nevstupují do areálů univerzity 

Provoz Správy kolejí a menz (SKM): 
 Bez omezení, případně dle nařízení ředitelky SKM 

Provoz Centra sportovních aktivit (CSA): 
 Bez omezení 

Provoz Botanické zahrady a arboreta (BZA): 
 Bez omezení 

Provoz Ústřední knihovny a Informačního centra: 
 Bez omezení 

1 
Výskyt nákazy bez 

komunitního přenosu zelená 

Studenti: 
 Nařízeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, desinfekce rukou u všech vstupů 
 V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do areálů univerzity 
 Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19 
 Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí účastnit kontaktní výuky 
 Kontaktní výuka v max. počtu 100 osob v jedné místnosti. V případě vyššího počtu osob v jedné místnosti bude výuka online 

Zaměstnanci: 
 Nařízeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, desinfekce rukou u všech vstupů 
 Zaměstnanci přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19 
 Zahraniční cesty se řídí nařízením Ministerstva zahraničních věcí ČR 
 V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec orgán zaměstnavatele o práci z domova 
 Omezeno pořádání akcí, porad a zasedání v uzavřených prostorách nad 100 osob. Ve venkovních prostorách pak nad 500 osob 

Provoz areálů: 
 Standardní 
 V případě vykazování symptomů Covid-19 osoby externích subjektů nevstupují do areálů univerzity 

Provoz Správy kolejí a menz (SKM): 
 Při prvním vstupu na koleje univerzity je od studentů vyžadováno písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 
 Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno a dle nařízení ředitelky SKM 

Provoz Centra sportovních aktivit (CSA): 
 Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno 

Provoz Botanické zahrady a arboreta (BZA): 
 Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno 

Provoz Ústřední knihovny a Informačního centra: 
 Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Brno a Ministerstva kultury ČR 



Příloha č. 1 Nařízení rektora 10/2020 
Plán protiepidemických opatření Mendelovy univerzity v Brně 

Stupeň 
pohotovosti 

Epidemiologické 
kritérium 

Označení na 
budově 

Preventivní opatření v oblasti 

2 
Počínající komunitní 

přenos 
žlutá 

 

Studenti: 
 Nařízeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, desinfekce rukou u všech vstupů 
 V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do areálů univerzity 
 Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19 
 Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí účastnit kontaktní výuky 
 Kontaktní výuka v max. počtu 100 osob v jedné místnosti. V případě vyššího počtu osob v jedné místnosti bude výuka online 

Zaměstnanci: 
 Nařízeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, desinfekce rukou u všech vstupů 
 Zaměstnanci přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19 
 Zahraniční cesty se řídí nařízením Ministerstva zahraničních věcí ČR 
 V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec orgán zaměstnavatele o práci z domova 
 Zakázáno pořádání akcí, porad a zasedání v uzavřených prostorách nad 100 osob. Ve venkovním prostorách nad 200 osob 
 Vedoucím pracovišť se doporučuje umožnit zaměstnancům práci z domova 

Provoz areálů: 
 Standardní 
 V případě vykazování symptomů Covid-19 osoby externích subjektů nevstupují do areálů univerzity 

Provoz Správy kolejí a menz (SKM): 
 Při prvním vstupu na koleje univerzity je od studentů vyžadováno písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 
 Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno a dle nařízení ředitelky SKM 

Provoz Centra sportovních aktivit (CSA): 
 Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno 

Provoz Botanické zahrady a arboreta (BZA): 
 Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno 

Provoz Ústřední knihovny a Informačního centra: 
 Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Brno a Ministerstva kultury ČR 

3 
Narůstající nebo 

přetrvávající 
komunitní přenos 

červená 
 

Studenti: 
 Omezený vstup studentů do areálů univerzity. Povolen vstup pouze individuálně po dohodě s vyučujícím, za účelem ubytování v zařízeních univerzity, pro stravovací 

zařízení univerzity a za účelem návštěvy Ústřední knihovny a Informačního centra 
 Výuka probíhá pouze online 
 Přijímání zahraničních studentů je až na výjimečné případy pozastaveno 

Zaměstnanci: 
 Je zajištěn základní provoz pracovišť. Zaměstnancům se nařizuje práce z domova. Vstup povolen pouze oprávněným osobám 
 Pořádání akcí, zasedání, porad a podobná setkání je povoleno pouze online 
 Přijímání zahraničních zaměstnanců je až na výjimečné případy pozastaveno 
 Zahraniční cesty se zakazují. Povoleny jsou pouze služební cesty po odsouhlasení rektorky / děkana / ředitele ICV/ ředitele školních statků 

Provoz areálů: 
 Areály univerzity jsou veřejnosti uzavřeny. Vstup povolen oprávněným osobám externích subjektů 
 V případě vykazování symptomů Covid-19 osoby externích subjektů nevstupují do areálů univerzity 

Provoz Správy kolejí a menz (SKM): 
 Při prvním vstupu na koleje univerzity je od studentů vyžadováno písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19. 
 Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno a dle nařízení ředitelky SKM 

Provoz Centra sportovních aktivit (CSA): 
 Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno 

Provoz Botanické zahrady a arboreta (BZA): 
 Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno 

Provoz Ústřední knihovny a Informačního centra: 
 Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Brno a Ministerstva kultury ČR 

 



Příloha č. 2 Nařízení rektora 10/2020 

Odpovědnost za prostory a kontaktní osoba 

vymezená pracoviště 
odpovědné 
pracoviště 

kontaktní osoba  

Agronomická fakulta děkanát Ing. Jacqueline Vochozková;  jacqueline.vochozkova@mendelu.cz ;  545 133 006 

Lesnická a dřevařská fakulta děkanát Ing. Petr Pernica;  petr.pernica@mendelu.cz ;  724 077 879 

Provozně ekonomická fakulta děkanát Ing. Jaroslav Pakosta;  jaroslav.pakosta@mendelu.cz ;  731 671 946 

Zahradnická fakulta děkanát Ing. Eva Spěváková;  eva.spevakova@mendelu.cz ;  519 367 223 

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií děkanát Ing. Martin Čada;  martin.cada@mendelu.cz ;   725 398 957 

Institut pro celoživotní vzdělávání kancelář ředitele ICV Bc. Martin Brandstätter;  martin.brandstatter@mendelu.cz ;   733 619 522 

Rektorátní pracoviště kvestor Ing. Libor Sádlík;  libor.sadlik@mendelu.cz ;   730 844 489 

Správa kolejí a menz ředitelství SKM Ing. Jana Hradská;  jana.hradska@mendelu.cz ;   603 852 361 

Botanická zahrada a arboretum ředitel BZA Ing. Michal Pavlík;  michal.pavlik@mendelu.cz ; 608 438 462 

Centrum sportovních aktivit ředitel CSA Mgr. Jakub Havel, Ph.D.;  jakub.havel@mendelu.cz ;  541 212 698 

Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb ředitelka ÚVIS Ing. Věra Svobodová;  vera.svoboda@mendelu.cz ;   731 250 713 

Školní lesní podnik ředitel ŠLP doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška;  tomas.vrska@mendelu.cz ;   602 794 216 

Školní zemědělský podnik ředitel ŠZP Ing. Radomil Měřínský;  radomil.merinsky@mendelu.cz ;  724 132 683 
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