
Pravidla pro ubytování na kolejích a čestné prohlášení 
 
Vážení ubytovaní,  
 
v souvislosti  s pandemií onemocněním COVID -19  je nezbytné dodržovat  veškerá obecně 
závazná nařízení vlády,  ministerstva zdravotnictví a ostatních orgánů státní či správní moci. 
 
Proto Vás žádáme, abyste při ubytování na kolejích VUT dodržovali následující pravidla: 

1) Zákaz návštěv osob, které nejsou ubytovány na kolejích. 
2) Zákaz návštěv na jiných pokojích, než na kterých jste ubytováni. 
3) Při pohybu ve společných prostorách kolejí musíte nosit ochranné prostředky. 

dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné 
prostředky, které brání šíření kapének. 

4) Ve společných prostorách kolejí se zdržujte pouze po nezbytně nutnou dobu, potkáte-
li jiné osoby, snažte se od nich dodržet odstup.  

5) Dodržujte zásady zvýšené hygieny při pobytu na kolejích, často a pečlivě si umývejte 
ruce vodou a mýdlem.  

6) Pokud se u Vás v průběhu ubytování objeví akutní zdravotní potíže odpovídající 
virovému infekčnímu onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu 
apod.)., informujte okamžitě vedení KaM na tel. č. 778 723 536. Zaměstnanci VUT Vám 
pomohou s řešením této situace a zajistí provedení příslušných protiepidemických 
opatření. 

 
Současná epidemiologická situace v České republice nám dává plné právo v hromadném 
ubytovacím zařízení, s ohledem na nutnost zajistit ochranu zdraví osob ubytovaných na 
kolejích VUT v Brně požadovat po Vás následující čestné prohlášení o neexistenci příznaků 
virového infekčního onemocnění: 

  
Já .......................................................................................jako objednatel (jméno, příjmení 

nebo název firmy) 

datum narození nebo IČO: 
................................................................................................................................... 

bytem nebo sídlem: 
…................................................................................................................................. 

 

prohlašuji, že k dnešnímu dni žádný ubytovaný uvedený v seznamu ze dne ……………………… 
nemá nařízeno karanténní opatření a že se u nich neprojevují a v posledních dvou týdnech 
neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta 
chuti a čichu apod.). 
 
Jsem si vědom(a) právních následků v případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé. 
Zároveň potvrzuji, že jsem se seznámil s výše uvedenými pravidly pro ubytování na kolejích 
VUT v Brně. 
 
 
Brno ……………………………….     ……………………………………………………. 
      datum        podpis 


