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I. 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vyhlašuji: 
 

1) Na kolejích se mohou ubytovat studenti, kteří: 
 
a) jsou očkováni proti onemocnění COVID-19 a od dokončeného očkovacího schématu uplynulo 

nejméně 14 dní (a toto prokáží), nebo 
b) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu na 

přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více jak 180 dní (a toto prokáží), nebo 
c) absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR test nebo nejdéle před 72 hodinami (resp. 24 hod. 

v případě on-line testování) rychlý antigenní test (RAT) s negativním výsledkem (a toto prokáží), 
nebo RAT podstoupí pod dohledem pracovníků VŠB-TUO při příjezdu na koleje, a současně jsou 
připraveni se pravidelně testovat, a to každých 7 dní (testovat se nemusí ti, kteří jsou očkováni 
nebo prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19). 

 
Platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví jsou k dispozici na stránkách 
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/.  
 
 

2) Na kolejích je zřízeno testovací místo, kde studenti předloží výše uvedené doklady dle bodu 1), 
popř. se zde budou pravidelně testovat co 7 dní. Testovací místo se nachází v zasedací místnosti, 
přízemí budovy B, místnost č.113 (vedle hotelové restaurace). Otevírací doba je každé úterý od 
13:30 do 18:30 hodin. Další informace o testování budou zveřejňovány na webových stránkách, 
https://www.vsb.cz/ubytovani/cs/.  
 

3) Zákaz konzumace alkoholických nápojů v kuchyňkách a společných prostorách kolejí.  
 

4) Zákaz shromažďování na chodbách i v jiných částech kolejí ve větším počtu než 10 osob. Zákaz 
shromažďování v ubytovacích buňkách ve větším počtu než 6 osob. Za ubytovací buňku jsou 
zodpovědní ti studenti, kteří v ní jsou ubytování a tito budou automaticky sankcionování při 
nedodržení. 
 

5) Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) ve všech vnitřních prostorech 
areálu kolejí (tj. ve všech společných chodbách, schodištích, kuchyňkách apod.). V souladu s 
opatřením se za ochranný prostředek dýchacích cest považuje pouze respirátor splňující požadavky 
stanovené opatřením (např. respirátor FFP2 nebo KN 95). Povinnost nošení ochranných prostředků 
dýchacích cest se nevztahuje na ubytovací buňky, a to za předpokladu, že na ubytovací buňce se 
v daném okamžiku nachází pouze ubytovaní studenti této buňky. 

 
6) Do budov kolejí bude umožněn vstup takto: 

1. Vstup do budov A a B 
o přes vrátnici „AB“ 
o při vstupu do budovy musí každá osoba přiložit ISIC kartu ke čtečce karet. Čtečka karet 

slouží k určení oprávněnosti vstupu na koleje, viz. bod 1). Pro vstup do budov může také 
osoba předložit certifikát o očkování, certifikát o prodělání nemoci, popř. platný RT-PCR 
test nebo antigenní test (viz. bod 1), bod c)). 

 
 
 

 

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
https://www.vsb.cz/ubytovani/cs/
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2. Vstup do budov C a D 
o k otevření vstupních dveří do budov C a D slouží čtečka karet umístěná u vstupních dveří. 

Čtečka karet umožní vstup pouze osobám, které mají oprávnění vstupu na koleje, viz. bod 
1).  

o ostatní osoby mohou použít vstup přes vrátnici „AB“, kde musí osoba předložit certifikát o 
očkování, certifikát o prodělání nemoci, popř. platný RT-PCR test nebo antigenní test (viz. 
bod 1), bod c)). 
  

3. Vstup do budovy E  
o k otevření vstupních dveří do budovy E slouží čtečka karet umístěná u vstupních dveří. 

Čtečka karet umožní vstup pouze osobám, které mají oprávnění vstupu na koleje, viz. bod 
1).  

o ostatní osoby mohou použít vstup přes vrátnici „E“ (použití zvonku u pravých dveří), kde 
musí osoba předložit certifikát o očkování, certifikát o prodělání nemoci, popř. platný RT-
PCR test nebo antigenní test (viz. bod 1), bod c)).  

o vstup do budovy E přes spojovací chodbu mezi budovami D a E bude umožněn pouze po 
přiložení ISIC karty ke čtečce karet, která je umístěná u levých dveří spojovací chodby.  

 
Všichni ubytovaní jsou povinni předložit ISIC kartu – kolejní průkaz při každém vstupu do budov 
kolejí a také kdykoliv na požádání pracovníkem Ubytovacích služeb a strážní služby a nechat 
pracovníky zkontrolovat, zda má dotyčný možnost na kolejích pobývat.  
 
V případě, že ubytovaný neprokáže oprávnění vstupu dle bodu 1), může si zakoupit rychlý 
antigenní test od pracovníků recepce A-B a vykonat test na místě. Test je zpoplatněn 200 Kč. 
Doporučujeme, aby se tento ubytovaný v nejbližším možném termínu zapojil do testování v rámci 
testovacího místa, viz. bod 2). Testování je zdarma pro ubytované, kteří mají zdravotní pojištění 
uzavřené s českou zdravotní pojišťovnou. 

 
7) Zákaz přijímání návštěv (cizích osob na kolejích) v případě, že cizí osoba nepředloží certifikát o 

očkování, certifikát o prodělání nemoci, popř. platný RT-PCR test nebo antigenní test (viz. bod 1). 
Cizí osoba má možnost si také zakoupit rychlý antigenní test na recepci A-B. 
 

8) V tělocvičnách a místnostech se stolním tenisem jsou návštěvníci povinni udržovat rozestupy 
alespoň 1,5 metru.  
 

 

II. 

V případě nerespektování bodu I. bude udělena  pokuta až do výše 5000 Kč. V případě velmi závažného 
porušení a nutnosti přivolání Policie ČR nebo opakovaného prohřešku nemusí být ubytovaná osoba na 
koleje vpuštěna a může být s ní ukončena Smlouva o ubytování.  
 
 

III. 

Vedoucí zaměstnanci USSS jsou povinni zajistit prokazatelné seznámení svých podřízených s tímto 

příkazem ředitele. 

 

IV. 
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Pokud jsou jakákoliv rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, vlády  nebo nařízení KHS MSK v rozporu 

s tímto nařízením, řídí se jak ubytované osoby, tak i zaměstnanci vždy nařízením Ministerstva 

zdravotnictví, vlády nebo KHS MSK. 

 

 
 
 
Tento příkaz zároveň ruší příkaz ředitele USSS_PRI_21_005. 
 

 

 

 

 

Tomáš Otipka 

ředitel Ubytovacích služeb a Stravovacích služeb 

 


