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Vysoká škola ekonomická v Praze 

Správa účelových zařízení 

Příkaz ředitele SÚZ VŠE v Praze č. 3/2021 

 

Č. j.:      VŠE/1037/7000/2021 

Ev. č.: VŠE/1101/2021 

 

Pravidla pro příjezd osob do České republiky a doložení negativních výsledků 

antigenních testů a testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 a karanténní 

opatření při ubytování na kolejích VŠE v Praze. 

 

S platností od 05. 02. 2021 vyhlašuji v souvislosti s Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze 

dne 1. února 2021 tato opatření pro předkládání testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2: 

1) Osoby (cizinci i občané České republiky), které od 5. února 2021 bod 00:00 hod. vstoupily na území 

České republiky jsou povinny v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění 

(zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně 

další příznaky) tuto skutečnost neprodleně oznámit pracovníkům příslušné koleje (recepce, 

vedoucí koleje) na které mají rezervováno ubytování. 

Pracovníci recepce nebo vedoucí koleje změří teplotu všem osobám (cizincům i občanům České 

republiky), které od 5. února 2021 bod 00:00 hod. vstoupily na území České republiky a vyhodnotí, 

zda nepřevyšuje 37,5 °C. 

Vedoucí koleje osoby vykazující příznaky počínajícího onemocnění COVID-19 nebo zvýšenou 

teplotu umístí do karanténního pokoje a nahlásí tuto skutečnost na příslušnou hygienickou stanici. 

V karanténním pokoji zůstanou tyto osoby až do doby předložení negativního RT-PCR testu. 

2) Osoby (cizinci i občané České republiky), které přicestovaly do České republiky ze zemí 

se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 ve kterých pobývali více než 12 hodin 

v posledních 14 dnech (viz sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. února 2021 Č. j.: MZDR 

20599/2020-52/MIN/KAN): 

a. předloží pracovníkům koleje (recepce, vedoucí koleje) doklad o vyplnění elektronického 

Příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole, 

b. předloží pracovníkům koleje (recepce, vedoucí koleje) písemné potvrzení akreditované 

laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu; test musí být proveden 

nejvýše 48 hodin před započetím cesty. 

3) Osoby (cizinci i občané České republiky), které přicestovaly do České republiky ze zemí s vysokým 

rizikem výskytu onemocnění COVID-19 ve kterých pobývaly více než 12 hodin v posledních 

14 dnech (viz sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. února 2021 Č. j.: MZDR 20599/2020-

52/MIN/KAN): 

a. předloží pracovníkům koleje (recepce, vedoucí koleje) doklad o vyplnění elektronického 

Příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole, 
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b. předloží pracovníkům koleje (recepce, vedoucí koleje) písemné potvrzení akreditované 

laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu; test musí být proveden 

nejvýše 48 hodin před započetím cesty, 

c. po vstupu na území České republiky se do 5 dnů na vlastní náklady podrobí RT-PCR testu na 

přítomnost SARS-CoV-2 a výsledek neprodleně předloží elektronicky krajské hygienické 

stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři, a pracovníkům 

koleje (recepce, vedoucí koleje). Do doby předložení negativního RT-PCR testu, provedeného 

na území České republiky, budou tyto osoby umístěny do karanténního pokoje. Tuto 

skutečnost nahlásí vedoucí koleje příslušné hygienické stanici. 

d. v nezbytném případě se mimo karanténního pokoje pohybují s respirátorem FFP2 (nebo 

alespoň s rouškou). 

4) Osoby (cizinci i občané České republiky), které přicestovaly do České republiky ze zemí s velmi 

vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 ve kterých pobývaly více než 12 hodin 

v posledních 14 dnech (viz sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. února 2021 Č. j.: MZDR 

20599/2020-52/MIN/KAN): 

a. předloží pracovníkům koleje (recepce, vedoucí koleje) doklad o vyplnění elektronického 

Příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole, 

b. předloží pracovníkům koleje (recepce, vedoucí koleje) písemné potvrzení akreditované 

laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu; test musí být proveden nejvýše 48 hodin 

před započetím cesty, 

c. po vstupu na území České republiky se do 5 dnů na vlastní náklady podrobí RT-PCR testu na 

přítomnost SARS-CoV-2 a výsledek neprodleně předloží elektronicky krajské hygienické 

stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři, a pracovníkům 

koleje (recepce, vedoucí koleje). Do doby předložení negativního RT-PCR testu, provedeného 

na území České republiky, budou tyto osoby umístěné do karanténního pokoje. Tuto 

skutečnost nahlásí vedoucí koleje příslušné hygienické stanici 

d. v nezbytném případě se mimo karanténního pokoje pohybují zásadně s respirátorem FFP2. 

5) Vedoucí kolejí jsou povinny pravidelně sledovat příslušné stránky Ministerstva zdravotnictví a 

respektovat tam uvedené pokyny a změny v seznamu kategorizace států dle rizika výskytu 

onemocnění COVID-19. 

Přílohy: 
 

1. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. února 2021 Č. j.: MZDR 20599/2020-

51/MlN/KAN 

(https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Ochranné-opatření-–-omezení-

překročení-státní-hranice-ČR-s-účinností-od-5.-2.-2021-do-odvolání.pdf ) 

 

2. seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění 

COVID-19 

(https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-

kterým-se-vydává-seznam-zemí-nebo-jejich-částí-s-nízkým-rizikem-nákazy-onemocnění-

covid-19-s-účinností-od-5.-2.-2021.pdf ) 

 

3. Seznam zdravotnických zařízení na území města Prahy provádějících test RT-PCR na přítomnost 

SARS CoV-2: 

a. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
b. GHC Praha - odběrové místo Letiště Václava Havla 
c. Thomayerova nemocnice 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Ochranné-opatření-–-omezení-překročení-státní-hranice-ČR-s-účinností-od-5.-2.-2021-do-odvolání.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Ochranné-opatření-–-omezení-překročení-státní-hranice-ČR-s-účinností-od-5.-2.-2021-do-odvolání.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-kterým-se-vydává-seznam-zemí-nebo-jejich-částí-s-nízkým-rizikem-nákazy-onemocnění-covid-19-s-účinností-od-5.-2.-2021.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-kterým-se-vydává-seznam-zemí-nebo-jejich-částí-s-nízkým-rizikem-nákazy-onemocnění-covid-19-s-účinností-od-5.-2.-2021.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-kterým-se-vydává-seznam-zemí-nebo-jejich-částí-s-nízkým-rizikem-nákazy-onemocnění-covid-19-s-účinností-od-5.-2.-2021.pdf
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/d9da6ab0-e5d4-4ca0-b572-5e260b8a2999/
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/5a136b42-596b-4b38-8582-d160c5c8e85e/
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/aa29c68c-364a-4980-aa0c-19443aff2eb3/
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d. VIDIA-DIAGNOSTIKA 
e. 1. lékařská fakulta UK 
f. SPADIA LAB, a.s. Žluté Lázně 
g. Fakultní nemocnice v Motole 
h. Nemocnice na Bulovce 
i. Vyšetři.mě – Váš praktik Praha 15 
j. GHC Genetics Praha-Lovosická 
k. GHC GENETICS Praha - Václavské náměstí 
l. EUC Laboratoře 
m. Ústřední vojenská nemocnice 
n. Medicínské centrum Praha s.r.o. 
o. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
p. PREVEDIG medical, s.r.o. - Odběrové místo 

 

V Praze dne 04.02.2021 

…………………………………… 

Ing. Ota Zima CSc. MBA v.r. 

ředitel SÚZ VŠE 

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/f9946bc4-b1aa-473e-8794-b22b0206fb88/
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/af201738-8b3f-4857-88cb-fbb3c7d8ad7e/
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/ebc5756c-3532-4850-94c7-17625f342203/
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/7b786058-dfe9-487e-9f8a-9a7cc18464f2/
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/9133b301-77e5-4919-897e-6be3031bded9/
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/42c85d23-21e4-4fe9-baef-9ab06c0cbe6d/
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/a58b3f43-3880-4ff6-9d43-a8718a319b5f/
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/4b235f81-daad-49fb-8ba9-5e03c9dcaa28/
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/e150ce66-34e6-427b-a27a-ca1cbfd2ff81/
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/f8d72611-e065-4dfe-b0df-b4ac57d04b8c/
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/d1bd04f8-9101-456d-875d-ac054d6da4a3/
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/35abdd2a-2c59-4a16-96bf-6d8787cc2f0c/
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/57f1de95-2606-4b4b-9d7d-f4a0e60e5d50/

