
Jaká jsou pravidla pro ubytování a další služby?

(zdroj informací: COVID PORTÁL, aktualizováno 8. 6. 2021)

Poskytovat ubytovací a další služby je možné všem, kteří  nemají  žádné příznaky
onemocnění  COVID-19  a  prokáží,  že  splňují  jednu  z  následujících  podmínek
 (toto neplatí pro děti do 6 let):

  Negativní test

• absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem 
• absolvoval  nejdéle před 72 hodinami antigenní test na veřejném odběrovém

místě s negativním výsledkem 

  Očkování

• 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 apliková-
na druhá dávka 

• od  aplikace dávky očkovací  látky  v  případě jednodávkového schématu podle
SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců 

 

  Ochranná lhůta po prodělaném onemocnění

• prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a 
od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní 

  Další možnosti: testování v zaměstnání, školství, samotesty

• prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodina-
mi samotest s negativním výsledkem 

• doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve
škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem 

• doložíte, že jste podstoupili preventivní antigenní samotest přímo na místě s nega-
tivním výsledkem (samotest lze zakoupit na hotelové recepci ) 

Po splnění podmínek se můžete ubytovat maximálně na 7 dní. Pokud chcete svůj
pobyt prodloužit, musíte znovu splnit některou z výše uvedených podmínek.



V ubytovacích zařízeních je nutné mít ve všech společných prostorách nasazený re-
spirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností
alespoň 94 % (respirátory třídy FFP2 / KN 95 ). Odložit jej můžete při konzumaci v re-
stauraci , na hotelovém pokoji či při masáži a jiných prostorách wellness.

Při ubytování dodržujte zvýšená hygienická pravidla a, pokud je to možné, zdržujte
se převážně ve svém hotelovém pokoji.


