
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O UBYTOVÁNÍ NA KOLEJÍCH VŠE 
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

 
Já, ubytovaný: 

Jméno, příjmení: ………………………………………….. 

Datum narození: ………………………………………….. 

Kolej/číslo pokoje: ………………………………………….. 
 

Prohlašuji, že: 
✓ se u mne neprojevují a v posledních 10 dnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění 

(zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další 
příznaky); 

✓ jsem si vědom, že jsem povinen v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění 
tuto skutečnost neprodleně oznámit vedení koleje, a zároveň telefonicky nebo jiným vzdáleným 
přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické 
lékařství nebo jakémukoliv poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, 
např. Městské poliklinice Praha, tel. +420 222 924 211; 

✓ z důvodu zamezení šíření onemocnění COVID-19 na kolejích VŠE budu dodržovat absolutní zákaz 
shromažďování se ve skupinách a účastnit se různých oslav a mejdanů na kolejích VŠE; 

✓ jsem si vědom/a, že úmyslné šíření nakažlivé lidské nemoci a šíření nakažlivé lidské nemoci 
z nedbalosti je trestným činem. (viz. ustanovení § 152 a ustanovení § 153 trestního zákoníku); 

Dále prohlašuji, že (vyznačte křížkem): 

 

V posledních 14 dnech jsem se zdržoval pouze na území České republiky. 

 

Přijíždím ze země s nízký rizikem výskytu onemocnění COVID-19. 

 

Přijíždím ze země se středním rizikem nákazy COVID-19. 

 

Přijíždím ze země s vysokým rizikem nákazy COVID-19. 

 

Přijíždím ze země s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19. 

 

Přijíždím ze země s extrémně vysokým rizikem nákazy COVID-19. 
 

a prohlašuji, že: 

jsou mi známa a dodržel jsem všechna aktuální pravidla, která platí v České republice pro omezení 

překročení státní hranice České republiky v souvislosti s rizikem země, ze které přijíždím a pravidla která 

platí v České republice pro pohyb a shromažďování osob, ochranu úst a nosu a pravidla pro případ 

karantény nebo izolace a zavazuji se tato pravidla dodržovat. Viz: 
https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-

ke-covid-19/  

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/  

 
Jsem si vědom/a právních následků v případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé. 
 
V Praze dne: …………………………….. 

Podpis ubytovaného: ……………………………………. 
 
Kontakt na Krajskou hygienickou stanici hlavního města Prahy: 
Krajská hygienická stanice hl. m. Prahy, Nechanského 590/1, Praha 6, tel.  +420 235 365 828 

https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/
https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

