Často kladené otázky k příjezdu zahraničních studentů do ČR
Za jakých podmínek mohou zahraniční studenti přijet do ČR?
Příjezd zahraničních studentů se řídí Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR,
které najdete 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.
Žádná ze zemí sousedících s Českou republikou bohužel není na seznamu zemí s nízkým
rizikem nákazy onemocnění COVID-19.
Jaké má zahraniční student povinnosti po příjezdu do ČR?
Pokud přijíždíte ze země, která není v seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy nebo je v tomto
seznamu označena (hvězdičkou), musíte při příjezdu nebo bezprostředně po příjezdu vyplnit
tzv. Příjezdový formulář na adrese https://plf.uzis.cz/ .
Přijíždím ze zahraničí na výuku, musím po příjezdu do ČR absolvovat test na přítomnost
SARS-CoV-2?
Ano, pokud přijíždíte ze země, která není na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy nebo je na
tomto seznamu označena (hvězdičkou). 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. Musí se
jednat o RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2, který musíte laboratoři zaplatit. Test musíte
absolvovat do 5 dnů od data příjezdu do ČR. Pokud jste občanem členské země EU, můžete
přijet se stejným testem (RT-PCR) provedeným v členské zemi EU, který v době příjezdu nesmí
být starší než 72 hodin.
Komu musím výsledek testu předložit?
Výsledek testu musíte zaslat na adresu pendleri@khsbrno.cz. Rovněž ho musíte předložit VUT.
V případě negativního výsledku testu nahrajete kopii protokolu do aplikace, ve které
vyplňujete čestné prohlášení před vstupem do budov VUT (v případě, že se účastníte výuky).
Pozitivní výsledek testu zasíláte na adresu karantena@vutbr.cz .
Pokud nebudu mít k dispozici výsledky testu, mohu se účastnit výuky?
Ne, bohužel se výuky nesmíte účastnit. 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/urednideska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-kecovid-19/.
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.

Myslím si, že po příjezdu do ČR nemusím jako student absolvovat test na přítomnost SARSCov-19, protože existuje výjimka pro studenty.
Bohužel to tak není. Tato výjimka se vztahuje pouze na studenty, kteří do školy pravidelně
dojíždějí, vracejí se tentýž den zpět a nejsou ubytováni na území ČR. Dotazovali jsme se na
lince 1221 i na Ministerstvu zdravotnictví, které nám to potvrdilo.

