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Pravidla pro ubytování v souvislosti s epidemiologickou situací (COVID-19)  
 

I. 
 

V souladu s Provozním řádem Ubytovacích služeb TUO_LEG_10_003 v platném znění a v souladu  
s platnou legislativou je vydáno toto sdělení, které upravuje pravidla pro ubytování v zařízeních 
ubytovacích služeb VŠB-TUO v souvislosti s epidemiologickou situací (COVID-19).   
 

II. 
 

1. Všichni noví zájemci o ubytování musí podepsat čestné prohlášení v souvislosti  
s epidemiologickou situací (COVID-19) (viz příloha č. 1). Neplatí pro ty zájemce, kteří předloží 
RT-PCR test na přítomnost SARS CoV-2 (dále jen PCR test). 

 
2. Pravidla pro ubytování cizích státních příslušníků se řídí vydanými pravidly pro vstup na území 

České republiky (ČR) dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) 
v aktuálním znění. Pravidla jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra České  
republiky https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-ceske-
republiky-s-ucinnosti-od-15-2-2021-do-odvolani.  
 

 2. 1. Ubytování občanů ze zemí, u nichž je na základě ochranného opatření MZ ČR požadován 
PCR test při vstupu do ČR, se řídí těmito pokyny: 

 
a) všechny osoby před vstupem na území ČR vyplní elektronický Příjezdový formulář, který 

je dostupný na internetových stránkách www.prijezdovyformular.cz 
b) osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v  posledních 14 dnech na území států, které jsou 

na seznamu zemí se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 dle bodu III.1 výše 
uvedeného ochranného opatření musí před vstupem na území ČR disponovat písemným 
potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR 
testu; antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a RT -PCR test nejvýše 72 hodin 
před započetím cesty. 

c) osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v  posledních 14 dnech na území států, které jsou 
na seznamu zemí s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 dle bodu III.1 výše 
uvedeného ochranného opatření musí před vstupem na území ČR disponovat písemným 
potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT -PCR 
testu; antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a RT-PCR test nejvýše 72 hodin 
před započetím cesty. Je požadováno absolvování PCR testu na území ČR, a to nejpozději 
do 5 dnů od vstupu na území ČR.  

d) osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v  posledních 14 dnech na území států, které jsou 
na seznamu zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 dle bodu III.1 
výše uvedeného ochranného opatření  musí před vstupem na území ČR disponovat 
písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT -PCR testu, který 
byl proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty. Je požadováno absolvování PCR 
testu na území ČR, a to nejdříve 5 dnů od vstupu na území ČR.  

e) osobám dle bodu 2.1. písm. c) a d)  bude do doby absolvování PCR testu na území ČR 
poskytnuto ubytování ve vyhrazených prostorách kolejí VŠB-TUO. 

f) výsledek PCR testu musí občan předložit neprodleně nejpozději však do 3 dnů po 
obdržení výsledku testu pracovníkům Ubytovacích služeb.  

g) do doby předložení platného PCR testu, platí zákaz volného pohybu po území ČR  
a povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky) . Zákazem volného pohybu 
se rozumí omezení pohybu s výjimkou cest nezbytně nutných k obstarávání základních 

https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-ceske-republiky-s-ucinnosti-od-15-2-2021-do-odvolani
https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-ceske-republiky-s-ucinnosti-od-15-2-2021-do-odvolani
http://www.prijezdovyformular.cz/
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životních potřeb, cest do zdravotnických zařízení, cest do školy  a zaměstnání, a to do 
doby předložení výsledku PCR testu pracovníkům Ubytovacích služeb. 

 
III. 

 
Pokud jsou jakékoliv vládní nařízení nebo nařízení KHS MSK v  rozporu s tímto nařízením, řídí se jak 

ubytované osoby, tak i zaměstnanci vždy nařízením vlády nebo KHS MSK.  

 
 
Toto sdělení nabývá na účinnosti od 18.2.2021 a ruší předcházející sdělení USSS_SDE_20_010 
Pravidla pro ubytování v souvislosti s COVID 19. 
 
 
 
 
 

Tomáš Otipka 
ředitel Ubytovacích služeb a Stravovacích služeb 
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Příloha č. 1 

 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

  

já, níže podepsaný/á  

jméno a příjmení:  .…………………………….…………………………………………………….……………………………………….….. 

osobní číslo (uvádí zaměstnanec nebo student):  …………….…….…………………………….…………………….…………………. 
 
narozen/a (nevyplňují zaměstnanci a studenti): …………………………………………………………….………………………….….. 

bytem (nevyplňují zaměstnanci a studenti): ………………………………………………………………………….………………………. 
 
 
Důvod vstupu do vnitřních prostor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále jen „VŠB-
TUO“): 
 
………………………………………………………………………..………………………………..………………………………………………………….. 
 
Čestně prohlašuji, že:  
- není mi známo, že trpím onemocněním COVID-19 nebo jiným infekčním onemocněním, 
- není mi známo, že bych přišel/a do kontaktu s osobou, která výše uvedeným onemocněním či jiným 

infekčním onemocněním trpí, a nebyla na mne z toho důvodu uvalena karanténa, 
- netrpěl/a jsem v posledních třech týdnech a netrpím ani v den podpisu tohoto čestného prohlášení 

zhoršením zdravotního stavu ve smyslu kašle, dechových obtíží či zvýšené teploty, pocitů celkové 
slabosti či bolestí svalových skupin nebo více kloubů, 

- jsem v posledních 14ti dnech nepobýval/a déle než 12 hodin v zemi, která není na aktuálním 
seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. 

 
Dále čestně prohlašuji, že údaje v tomto čestném prohlášení jsou pravdivé a nezatajil/a jsem úmyslně žádné 
mně známé informace a je mi známo, že uvedením nepravdivých údajů v tomto čestném prohlášení mohu 
vážně ohrozit zdraví či dokonce i život ostatních osob pohybujících se ve vnitřních prostorách VŠB-TUO. 
Jsem si dále vědom/a, že vědomým uvedením nepravdivých údajů se vystavuji nebezpečí trestního stíhání 
pro šíření nakažlivé lidské nemoci dle §152 a §153 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

V ………………………………….. dne……………………………..      
 
 
 
podpis ………………………………………… 
 
 


