
PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ HOSTŮ v souvislosti s COVID-19 

Ubytovací služby můžeme v našem hotelu poskytnout hostům, pokud nevykazují klinické příznaky 
onemocnění covid-19 a s výjimkou dětí do 6 let věku spadají do jedné z těchto 3 kategorií: 

1. TESTOVANÍ HOSTÉ 

• prokáží potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovali nejdéle před 72 hodinami test na 
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo 
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, 
nebo 

• doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole 
nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti 
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem 
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 

• podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, 
který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití 
laickou osobou, s negativním výsledkem; 

• doloží absolvování nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 
s negativním výsledkem, nebo 

• osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS 
CoV-2 s negativním výsledkem, 

• tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně splnit 
uvedenou podmínku nebo na místě podstoupit preventivní antigenní test na stanovení 
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený 
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, 

2. OČKOVANÍ HOSTÉ 

Hosté byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném 
očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným 
subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, 
který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem 
nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů 
na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o 
očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který 
potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: 

• od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 
uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 

• od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 
uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, 
nebo 

• od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 
uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebod) osoba prodělala laboratorně 
potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC 
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. 

 

3. HOSTÉ, KTEŘÍ PRODĚLALI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 

Hosté prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle 
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC 
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. 

V případě skupinových akcí, bude splnění těchto podmínek kontrolovat organizátor 
skupinové akce např. při prezenci. V případě individuálních hostů (rodinné pobyty, atd.) host 
předloží potřebná potvrzení na recepci při check-inu. Výše uvedená potvrzení a prohlášení od 
jednotlivých hostů hotel nezakládá. V případě kontroly ze strany hygienické stanice je prokázání 
se na straně ubytovaného hosta.  

Vedení hotelu. 
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