
1. února, 2021, vláda ČR vyhlásila nový soubor opatření a omezení proti COVID platných od 5. února, 

2021. Aby byla tato opatření dodržena, Masarykova univerzita musí přizpůsobit pravidla pro ubytování 

zahraničních studentů na kolejích MU podle země jejich původu. 

 

Ve zmíněném souboru opatření proti COVID vláda definuje čtyři kategorie zemí příjezdu podle 

epidemiologického rizika (viz také webové stránky Ministerstva vnitra ČR a podmínky vstupu na 

webové stránky MU): 

 
Podívejte se prosím zde https://www.muni.cz/en/coronavirus/information-for-students#travelling na 

seznam zemí spadajících do jednotlivých kategorií; stránka je pravidelně aktualizována podle 

nejnovějších oficiálních informací (což neplatí vždy pro stránky v angličtině českých ministerstev 

zdravotnictví a zahraničních věcí). 

 

Kromě dodržování obecných pravidel pro vstup do České republiky (viz výše) existují na studentských 

kolejích MU čtyři možné scénáře nástupu na kolej: 

 

1. Studenti ze „zelených“ zemí: 

 

 

a. Se mohou ubytovat podle původního data rezervace bez omezení 

b. Po příjezdu se není třeba testovat na COVID-19 

 

2. Studenti z „oranžových“ zemí: 

 

a. Se mohou ubytovat podle původního data rezervace 

b. Vyžaduje se negativní výsledek testu na COVID-19 z jejich domovské země 

c. Není jim uložena žádná karanténa ani zákaz volného pohybu 

d. Respirátor FFP2 nebo chirurgická rouška jsou povinné během 10 dnů po příjezdu 

 

https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx
https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/exchange-non-degree-studies/erasmus-europe#conditions-for-entry
https://www.muni.cz/en/coronavirus/information-for-students#travelling


3. Studenti z „červených“ zemí: 

 

a. Se mohou ubytovat dle původního data rezervace pouze v případě, že mohou 

poskytnout negativní výsledky dvou testů na COVID-19: 

i. první pořízený před příjezdem do České republiky a 

ii. druhý pořízený do 5 dnů po příjezdu do České republiky (podrobnosti viz tabulka 

výše). 

b. Respirátor FFP2 nebo chirurgická maska jsou povinné během 10 dnů po příjezdu 

 

4. Studenti z „tmavě červených“ zemí: 

 

a. Se mohou ubytovat dle původního data rezervace pouze v případě, že mohou 

poskytnout negativní výsledky dvou testů na COVID-19: 

i. první pořízený před příjezdem do České republiky a 

ii. druhý pořízený nejdříve 5 dní po příjezdu do České republiky (podrobnosti viz 

tabulka výše). 

 

b. Respirátor FFP2 nebo chirurgická maska jsou povinné 10 dnů po příjezdu 

 

 

Studenti z kategorií 3+4, kteří nemohou při ubytování na koleji MU předložit druhý negativní test na 

COVID-19, musí povinně podstoupit pětidenní karanténu podle podmínek definovaných zde: 

https://www.mvcr.cz/mvcren/file/conditions-for-entry-of-persons-to-the-czech-territory-valid-from-

february-5th-2021-20210203-pdf.aspx (přesné informace o podmínkách, které mají být během 

karantény dodrženy, jsou popsány v dolní části textu). 

Bohužel, z kapacitních důvodů, Masarykova univerzita není schopna tyto požadavky splnit a 

poskytnout studentům ubytování ve svých prostorách po dobu karantény. 

 

Proto Masarykova univerzita nabízí možnost strávit karanténu ve čtyřhvězdičkovém hotelu: 

Quality Hotel Brno Exhibition Centre (adresa: Křížkovského 20, 603 00 Brno). 

 

Období karantény mohou v Quality Hotel Brno Exhibition Centre strávit pouze studenti s platnou 

rezervací na koleje MU pro libovolné termíny od 5. února 2021, studenty bez rezervace na koleje MU 

nepřijmou. Studenti ubytovaní na kolejích MU s platnou rezervací budou ubytováni jako běžní hoteloví 

hosté za sníženou cenu 500 Kč (cca. 21 €) na noc. Minimální doba rezervace je pět nocí. 

 

 

Jak se dostat do hotelu: 

 

Pokud se rozhodnete dostat do hotelu po vlastní ose z hlavního nádraží v Brně, nebo z autobusového 

nádraží u Hotelu Grand (tyto stanice jsou velmi blízko sebe), jeďte tramvají č. 1 ve směru „Bystrc“ a 

vystupte na zastávce s názvem „Mendlovo náměstí“. Pak přejděte prostranství s autobusovými 

nástupišti a jděte směrem ke katedrále na ulici s názvem „Hlinky“ (přibližně 50 metrů). Jeďte 

autobusem č. 84 (zastávka s názvem „Mendlovo náměstí“) ve směru „Stará Osada“ do zastávky s 

názvem „Velodrom“ (druhá zastávka). Jděte zhruba 100 metrů zpět ve směru, ze kterého jste přijeli 

autobusem. The Quality Hotel Brno Exhibition Centre se nachází na stejné straně silnice. 

 

Do hotelu The Quality Hotel Brno Exhibition Centre můžete dorazit kdykoliv, na recepci je nepřetržitý 

provoz; recepční zkontroluje vaše jméno podle seznamu poskytnutého Masarykovou univerzitou 

(studenti bez rezervace na kolejích MU nebudou ubytováni!) a dá vám klíč od vašeho pokoje. 

 

https://www.mvcr.cz/mvcren/file/conditions-for-entry-of-persons-to-the-czech-territory-valid-from-february-5th-2021-20210203-pdf.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/file/conditions-for-entry-of-persons-to-the-czech-territory-valid-from-february-5th-2021-20210203-pdf.aspx
https://www.qualityhotelbrnoexhibitioncentre.com/en/
https://www.google.com/maps/place/K%C5%99%C3%AD%C5%BEkovsk%C3%A9ho+496%2F20,+603+00+Brno-st%C5%99ed-Pis%C3%A1rky/@49.1843692,16.5783412,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471295b601f419d7:0x8dcacdf05c6839d3!8m2!3d49.1843692!4d16.5805299


Hotelové služby: 

- wi-fi zdarma 

- hotelová restaurace s donáškou na pokoj 

- studenti si mohou objednat jídlo i od poskytovatelů třetích stran (s vyzvednutím ve vstupní 

hale) 

 

Při přihlášení v hotelu Quality Hotel Brno Exhibition Centre, budete muset: 

 

- předložit platný doklad totožnosti 

- předložit negativní výsledek testu na COVID-19 (antigenní nebo PCR podle kategorie) jako 

papírový doklad (studenti si ho mohou nechat vytisknout při registraci v hotelu, pokud jej 

odešlou na email: reception.qbex@q-hotels.cz) 

- při nástupu na ubytování zaplatit za celý pobyt (minimálně 5 nocí) 

- při odhlášení z hotelu zaplatit za případné doplňkové služby, které jste využili během 

pobytu v hotelu 

- dodržujte všechna ubytovací pravidla stanovená hotelem 

- odhlásit se z hotelu před 10:00 ráno. 

 

 

Jak postupovat: 

 

1) Masarykova univerzita bude informovat hotel Brno Quality Hotel Brno Exhibition Centre o vaší 

rezervaci na kolejích MU, abyste mohli bez potíží přijet první den rezervace na kolejích MU do 

hotelu Brno Quality Hotel Brno Exhibition Centre na období karantény, která trvá pět dní. 

Pokud chcete do tohoto hotelu přijet dříve, než máte původní rezervaci na kolejích MU, musíte 

nejprve změnit rezervaci na kolejích MU (žádost zašlete e-mailem na adresu: 

ubytovani@skm.muni.cz) 

 

2) Pokud je doba vaší karantény kratší, přesto zaplatíte za 5 nocí; může se to stát studentům z 

„červených“ zemí, ale samozřejmě mohou zůstat bydlet v hotelu celých pět dní, i když již 

obdrželi výsledek svého druhého testu na COVID-19. 

 

3) Pokud je doba vaší karantény delší než 5 dní, zaplatíte za skutečný počet nocí strávených v 

hotelu; pravděpodobně se to stane studentům z „tmavě červených“ zemí, kteří si musí nechat 

udělat druhý test nejdříve 5 dní po příjezdu do České republiky a pak čekat na výsledek testu. 

 

4) Můžete platit v hotovosti v korunách, eurech, dolarech nebo kartou a při přihlášení v hotelu 

platíte alespoň pět dní. Rezervaci si můžete kdykoli prodloužit, ale hotel může váš pobyt omezit 

do dne, kdy obdržíte výsledek PCR testu provedeného v České republice. 

 

5) Budete si moci objednat jídlo z hotelové restaurace s donáškou na pokoj nebo si můžete 

objednat jídlo online služeb (donášku si můžete vyzvednou v hotelové hale), jako jsou: 

 

o Nákupy a doručování potravin online: 
▪ Rohlik.cz 
▪ iTESCO (včetně lékárny) 

o Donáška jídla 
▪ DameJidlo 
▪ http://www.la-patas.cz/ 

o Online lékárna 
▪ www.brnenskalekarna.cz  

mailto:reception.qbex@q-hotels.cz
mailto:ubytovani@skm.muni.cz
https://www.rohlik.cz/en/
https://nakup.itesco.cz/groceries/en-GB/
https://www.damejidlo.cz/en/city/brno?gclid=Cj0KCQjw7Nj5BRCZARIsABwxDKLb0OgdTfuIUpfQpPNZBcyFca_bS_TkDLksewsh3SWIddM31_4BZaUaAv67EALw_wcB
http://www.la-patas.cz/
http://www.brnenskalekarna.cz/


 

6) Po obdržení výsledků PCR testu v České republice: 

 

a. V případě, že výsledek vašeho testu je negativní, přestěhujete se na studentskou kolej 

Masarykovy univerzity, kde máte rezervaci. Za koleje MU začnete platit ode dne, kdy 

jste tam nastoupili na ubytování. Koleje MU jsou informovány o Vašem nástupu na 

ubytování v hotelu a ponechají Vaši rezervaci v platnosti. Negativní výsledek testu 

zašlete na adresu ubytovani@skm.muni.cz, aby mohl být vytištěn při nástupu na 

ubytování na kolej. 

b. V případě, že výsledek vašeho testu je pozitivní, přestěhujete se do B&B Hotelu 

University Brno, na Vinařské 5c (Koleje MU Vinařská, blok A3). Za pobyt na koleji MU 

začnete platit ode dne přihlášení k pobytu a zůstanete tam do ukončení karantény, 

nutné po pozitivním testu (obvykle 10 dní). Pozitivní výsledek testu zašlete na adresu 

ubytovani@skm.muni.cz,  aby mohl být vytištěn při nástupu na ubytování na kolej. 

V případě, že výsledek vašeho testu je pozitivní, podívejte se, co dělat zde: 

https://czs.muni.cz/en/coronavirus#covid-19-what-to-do  

 

 

 

Otázky: 

 

Zkušební místa PCR na COVID-19 v Brně (zpoplatněná): 

https://www.muni.cz/en/koronavirus/news/testing-locations-for-self-payers 

Koleje Masarykovy univerzity: ubytovani@skm.muni.cz 

Nouzový email MU: emergency@czs.muni.cz nebo 

Nouzové telefonní číslo MU pro příchozí studenty +420 777 44 86 86 (včetně WhatsAppu) 

The Brno Quality Hotel Brno Exhibition Centre kontakt: 

https://www.qualityhotelbrnoexhibitioncentre.com/en/contact/ 

 

mailto:ubytovani@skm.muni.cz
mailto:ubytovani@skm.muni.cz
https://czs.muni.cz/en/coronavirus#covid-19-what-to-do
https://www.muni.cz/en/koronavirus/news/testing-locations-for-self-payers
mailto:ubytovani@skm.muni.cz
mailto:emergency@czs.muni.cz
https://www.qualityhotelbrnoexhibitioncentre.com/en/contact/

