ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PŘÍJEZDU ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ DO ČR –
AKTUALIZACE OD 5. 2. 2020
1. Za jakých podmínek mohou zahraniční studenti přijet do ČR?
Příjezd zahraničních studentů do ČR se řídí Ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví
ČR k omezení překročení státní hranice, která jsou vždy publikována na
https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstvazdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/.
K ochrannému opatření se vydává Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává
seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID -19, které najdete
tamtéž.
V tomto seznamu jsou země nově rozděleny do 4 kategorií:
a) Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy
b) Seznam zemí se středně vysokým rizikem nákazy
c) Seznam zemí s vysokým rizikem nákazy – většina zemí EU, sousední země ČR
s výjimkou Slovenska
d) Země s velmi vysokým rizikem nákazy nejsou v tomto dokumentu uvedeny, jsou to
všechny ty, které nejsou uvedeny v seznamech podle bodů a) až c), v současné době
sem patří například Slovensko, Ukrajina, Rusko, Bělorusko, Turecko atd.
2. Jaké má zahraniční student povinnosti při příjezdu do ČR?
Pokud přijíždíte do ČR ze země, která není v seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, musíte
před vstupem na území ČR vyplnit tzv. Příjezdový formulář na adrese https://plf.uzis.cz/ .
Povinnost vyplnit Příjezdový formulář se nevztahuje na studenty, kteří přijíždějí do ČR na dobu
kratší než 12 hodin. Další výjimky jsou uvedeny v ochranném opatření. Svůj příjezd musíte dále
oznámit Kolejím a menzám na adrese ubytovatelky@kskm.vutbr.cz a na studijní oddělení
fakulty(vysokoškolského ústavu, na které(m) studujete.
3. Přijíždím ze zahraničí na výuku nebo na zkoušku, musím po příjezdu do ČR vždy
absolvovat test na přítomnost SARS-CoV-2?
Test nemusíte absolvovat pokud:
a. Přijíždíte do ČR na dobu kratší než 12 hodin. Musíte ale před příjezdem do ČR oznámit
studijnímu oddělení fakulty nebo vysokoškolského ústavu, kde studujete, že přijíždíte
na dobu kratší než 12 hodin.
b. Pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračujete státní hranici s Českou
republikou do nebo ze sousedního státu (tzv. pendleři), tedy dojíždíte ze sousední
země za účelem účasti na výuce. V době distanční výuky na VUT a v době zákazu
cestování do ČR z jiných než nezbytných důvodů je však možnost použití této výjimky
pro studenty VUT téměř vyloučena, podmínky pro její uplatnění ve Vašem případě
posoudí na Vaši žádost studijní oddělení fakulty, na které studujete,
c. Již jste onemocnění COVID-19 prodělal a máte písemné lékařské potvrzení v českém,
slovenském nebo anglickém jazyce od lékaře, působícího v České republice nebo
v jiném členském státě Evropské unie o tom, že nemáte klinické známky onemocnění
COVID-19, absolvovali jste podle platných Mimořádných opatření Ministerstva

zdravotnictví nebo opatření jiného členského státu Evropské unie izolaci ve
stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a o tom, že od
prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní.
4. Přijíždím ze zahraničí na výuku, individuální konzultaci nebo na zkoušku na dobu delší než
12 hodin a nemohu uplatnit výjimky podle bodu 3b a 3c. Musím před příjezdem
absolvovat test na přítomnost SARS-CoV-2?
Ano, pokud přijíždíte ze země, která není na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy. Test je
povinný, pokud jste pobýval více než 12 hodin v posledních 14 dnech v zemi, která není
v seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy.
5. Musím mít potvrzení o výsledku testu na přítomnost SARS-CoV-2 už při překročení
hranice s Českou republikou?
Ano, pokud přijíždíte ze země, která není na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, musíte
mít potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku testu na přítomnost SARS-CoV2 už při překročení hranice s Českou republikou.
6. Jaký test musím absolvovat před překročením státní hranice s Českou republikou?
a. Pokud přijíždíte ze země se středně vysokým nebo vysokým rizikem nákazy
onemocněním COVID-19, musíte mít v době překročení hranice s Českou republikou
(ČR) potvrzení laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu.
b. Pokud přijíždíte ze země s velmi vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID-19,
uznává se pouze potvrzení o negativním výsledku RT-PCR testu. RT-PCR test musí být
proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty.
7. Mohu překročit hranice v případě, že jsem před odjezdem do ČR obdržel potvrzení o
pozitivním výsledku testu?
S pozitivním výsledkem testu nesmíte hranici s ČR překročit, pokud se nejedná o návrat do
země původu (občan ČR) nebo povoleného trvalého pobytu. V zemi původu musíte absolvovat
nezbytnou izolaci podle právních předpisů, které v této zemi platí.
8. Komu musím předložit výsledek testu absolvovaného před příjezdem do ČR ?
Výsledek testu musíte zaslat na adresu pendleri@khsbrno.cz.
Na VUT:
a. Pokud přijíždíte ze země se středním rizikem nákazy, kopii potvrzení o negativním
výsledku testu na přítomnost SARS-CoV-2 nahrajete do aplikace, ve které vyplňujete
čestné prohlášení před vstupem do budov VUT (v případě, že se účastníte výuky,
individuální konzultace nebo zkoušky). Pozitivní výsledek testu zasíláte na adresu
karantena@vutbr.cz s tím, že izolaci absolvujete v místě svého bydliště.
b. Pokud jste ubytován na kolejích VUT, předkládáte potvrzení o negativním výsledku
testu na přítomnost SARS-CoV-2 při příjezdu na koleje.

c. Pokud přijíždíte ze země s vysokým nebo s velmi vysokým rizikem nákazy
onemocněním COVID-19, musíte po příjezdu absolvovat RT-PCR test na přítomnost
SARS-CoV-2 na území ČR.
9.

Musím po příjezdu do ČR absolvovat test na přítomnost SARS-CoV-2 na území ČR?

Ano, pokud přijíždíte ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, musíte po
příjezdu do ČR absolvovat RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2.
10. Pokud nebudu mít k dispozici výsledky testu, mohu se účastnit výuky nebo jít na
zkoušku?
Ne, bohužel se výuky nesmíte účastnit ani nesmíte jít na zkoušku nebo individuální konzultaci.
Vyplývá to z ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví. VUT je Vám dokonce povinno
v přístupu do školy zabránit. Do doby předložení výsledků testu máte omezený volný pohyb
v ČR, můžete si pouze zajistit základní životní potřeby nebo jít na úřad a podobně, více na
https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstvazdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/.
Při příjezdu ze země s velmi vysokým rizikem nákazy trvá omezení volného pohybu nejméně
5 dnů, do školy můžete teprve po uplynutí těchto 5 dnů a předložení potvrzení o negativním
výsledku RT-PCR testu na SARS-CoV-2.
11.

Může být testování nahrazeno karanténou v délce 10 dní?

Ne, nemůže. O nařízení karantény může rozhodnout pouze Krajská hygienická stanice
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně.
12.

Myslím si, že po příjezdu do ČR nemusím jako student absolvovat test na přítomnost
SARS-Cov-19, protože existuje výjimka pro studenty.

Bohužel to tak není. Zřejmě máte na mysli výjimku pro pendlery, která se ale v současné době,
při distanční výuce na VUT a při obecném zákazu cestování do ČR s výjimkou nejnutnějších
případů téměř nedá použít. Pro její uplatnění jsou stanoveny přísné podmínky, zejména účast
na prezenční výuce a pravidelnost překračování státní hranice.
13.

Stačí mi při příjezdu do ČR předložit výsledek antigenního testu ze zahraničí nebo
mohu tento test absolvovat na území ČR?

Záleží na tom, odkud přijíždíte. Při příjezdu ze země se středním nebo vysokým rizikem
onemocnění COVID-19 se akceptuje i potvrzení akreditované laboratoře o negativním
výsledku antigenního testu na přítomnost SARS-CoV-2. Při příjezdu ze země s velmi vysokým
rizikem nákazy SARS-CoV-19 je akceptován pouze RT-PCR test. Pokud se to změní, budou
studenti informováni.
14. Chci přijet ze zahraničí do ČR na zkoušku na dobu kratší než 12 hodin, mohou mě přivézt
rodiče?
Ano, můžete přijet s nezbytným doprovodem, určitě je akceptována jedna doprovázející
osoba. Vy i Váš doprovod se nemusíte podrobit testu ani vyplnit Příjezdový formulář.

15. Z informací na stránkách Ministerstva vnitra vyplývá, že pro příjezd zahraničních
studentů do ČR nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky ani povinnost absolvovat
testy na SARS-CoV-19.
Rozhodující je text ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které stanoví
podmínky pro příjezd osob ze zahraničí do ČR a v současné době i test krizového opatření vlády
ČR k omezení volného pohybu osob na území ČR.
16. Přijíždím ze zahraničí a už jsem prodělal onemocnění COVID-19. Budu se muset podrobit
testu na přítomnost SARS-CoV-19 před příjezdem a případně po příjezdu?
Ne, pokud máte nebo budete mít písemné lékařské potvrzení v českém, slovenském nebo
anglickém jazyce od lékaře, působícího v České republice nebo v jiném členském státě
Evropské unie o tom, že nemáte klinické známky onemocnění COVID-19, absolvovali jste podle
platných Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo opatření jiného členského
státu Evropské unie izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR
testu a o tom, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní.
Nemusíte vyplňovat Příjezdový formulář a po dobu 90 dnů od pozitivního RT-PCR testu pro
Vás neplatí ani omezení volného pohybu.
Pokud jste dosud o prodělání onemocnění COVID-19 neinformoval studijní oddělení
fakulty/vysokoškolského ústavu, na které(m) studujete, prosím, zašlete jim lékařské potvrzení,
aby po Vás po příjezdu ze zahraničí nevyžadovali test na přítomnost SARS-CoV-2 a dodržování
dalších opatření.
17. Jaká pravidla platí pro příjezd ze zahraničí po absolvování očkování proti koronaviru?
Zatím nejsou stanovena žádná pravidla pro příjezd ze zahraničí pro osoby, které absolvovaly
očkování. Jakmile budou pravidla publikována, budou o nich studenti informováni.
18. Kde naleznu další souhrnné informace?
Kromě informací na sociálních sítích je vedena stránka www.vutbr.cz/koronavirus, na které lze
najít aktuální informace. Konkrétní pokyny se shromažďují i do vnitřních norem VUT, v tomto
případě vždy do rozhodnutí rektora, které jsou dostupné zde (po přihlášení).
Další konkrétní pokyny připravují jednotlivé fakulty a vysokoškolské ústavy, které o nich
studenty informují na svých sociálních sítích, webových stránkách, případě přímo emailem.

