
 

 
Souhrn aktuálně platných pravidel  
 
O-N-T: OČKOVÁNÍ – NEMOC – TESTOVÁNÍ  

Systém O-N-T je způsob, jak může člověk prokázat, že splňuje požadavky pro vstup do zaměstnání, školy 
nebo provozovny služeb. Stojí na třech základních pilířích: očkování, testech a prodělaném onemocnění 
covid-19. 

 

 

BUDOVY MU 

O-N-T zaměstnanci │ pouze po příjezdu ze zahraničí 

O-N-T studenti │ po příjezdu ze zahraničí a pro účely ubytování 

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST 

Budovy VŠ – respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně 
všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle 
příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének. 

Výjimky: 

→ zpěv, tělocvik 
→ usazený student v učebně (včetně výuky v laboratořích apod.) 
→ vyučující v průběhu vyučování 
→ zkoušející a zkoušený, je-li rozestup min. 1,5 metru 
→ zaměstnanci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka 

Čl. 3 https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-
cest-s-ucinnosti-od-31-7-2021-do-odvolani.pdf 

Pozn.: Dle místních podmínek, momentálního výskytu nákazy apod. může děkan, ředitel VŠ ústavu 
nebo vedoucí jiné součásti MU v odůvodněných případech rozhodnout o povinnosti nosit respirátor  
i nad rámec výše uvedených pravidel. 

 

 

KOLEJE 

O-N-T studenti │ povinné testování každých 7 dnů 

→ ochrana dýchacích cest ve společných prostorách 
→ reflexe podmínek pro příjezd ze zahraničí 

Čl. 18 https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-stanoveni-
podminek-pro-osobni-pritomnost-deti-a-zaku-na-vzdelavani-nebo-pri-poskytovani-skolskych-sluzeb-
s-ucinnosti-od-31-8-2021.pdf 
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KNIHOVNY 

→ 1 čtenář na 10 m2 plochy  
→ rozestupy 1,5 metrů  

Čl. 1 https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-omezeni-
maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-9-2021-do-odvolani.pdf 

 

 

SHROMAŽĎOVÁNÍ, VEŘEJNÉ AKCE 

→ u veřejných akcí omezení počtu osob 
→ rozestupy 
→ ochrana dýchacích cest 
→ povinnost kontrolovat ONT 

Čl. 12, 13 https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-omezeni-
maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-9-2021-do-odvolani.pdf 

 

 

PŘÍJEZD ZE ZAHRANIČÍ (NEJEN CIZINCI) 

→ zamezení vstupu do budov bez splnění podmínek 
→ země rozděleny do 5-ti skupin 
→ povinnost hlásit návrat v INET i IS 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Ochranne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-
vstup-na-uzemi-CR-s-ucinnosti-od-1-9-2021.pdf 

Seznam zemí podle rizika: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-
content/uploads/2021/09/Sd%C4%9Blen%C3%AD-Ministerstva-zdravotnictv%C3%AD-
kter%C3%BDm-se-vyd%C3%A1v%C3%A1-seznam-zem%C3%AD-nebo-jejich-
%C4%8D%C3%A1st%C3%AD-s-n%C3%ADzk%C3%BDm-st%C5%99edn%C3%ADm-a-vysok%C3%BDm-
rizikem-n%C3%A1kazy-onemocn%C4%9Bn%C3%AD-covid-19-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-
6.-9.-2021.pdf 

 

Platná Opatření zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-
a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/ 
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