Vysoká škola ekonomická v Praze
Správa účelových zařízení

Příkaz ředitele SÚZ VŠE v Praze č. 32/2020
Č. j.:

VŠE/5577/7000/2020

Ev. č.: VŠE/8824/2020

Opatření proti šíření COVID -19
Omezení ubytování na kolejích v souladu s usnesením vlády České republiky
č. 1022 ze dne 12. 10. 2020
V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 se omezuje ubytování osob na kolejích VŠE v Praze
následovně:
Vláda omezuje s účinností ode dne 14. 10. 2020 od 0:00 hodin do dne 1. 11. 2020 do 23:59
hodin provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých
škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol,
s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000
Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a studentů, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe. (usnesení vlády
ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022, čl. I. odst. 2).
Z toho vyplývá:
1. Že všichni ubytovaní studenti na kolejích VŠE v Praze a Jindřichově Hradci s jiným bydlištěm
v České republice s výjimkou osob, které mají nařízenou pracovní pohotovost v rámci
nouzového stavu, jsou povinni dne 14. 10. 2020 od 0:00 hodin opustit koleje a do 1. 11. 2020
do 23:59 pobývat mimo koleje VŠE. Termín ukončení zákazu pobytu na kolejích může být
průběžně upraven v souladu s nařízením vlády České republiky.
2. Pokud je vysokoškolská kolej pro studenta bydlištěm dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ten tuto skutečnost Správě
účelových zařízení VŠE do 14. 10. 2020 doloží prohlášením (zde https://suz.vse.cz/zajemci-oubytovani/dokumenty/prohlaseni-o-bydlisti/), může zůstat ubytován na kolejích. Za bydliště
se považuje místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale.
3. Studenti, kteří opustí kolej (dle bodu 1.) budou po dobu trvání zákazu ubytování, v případě, že
odevzdají klíče od pokoje na recepci příslušné koleje, osvobozeni od placení kolejného od
13. 10. 2020 do 1. 11. 2020 včetně v plné výši, a v tomto období se na ně tedy nevztahuje sleva
ve výši variabilní složky nákladů (14,- Kč/den). Kolejné jim bude refundováno zpětně do
8. 11. 2020. V případě změny doby zákazu ubytování bude upravena i doba osvobození od
placení kolejného s tím, že kolejné bude refundováno zpětně.
4. Studenti, kteří vykonávají na koleji karanténu nebo izolaci, tento proces dokončí a následně se
budou řídit Usnesením vlády viz výše.
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5. Pokud mají někteří studenti obavy z návratu domů z důvodu možnosti nakažení členů své
domácnosti, Ministerstvo zdravotnictví nabízí možnost bezodkladného otestování takových
studentů na covid-19 prostřednictvím mobilních odběrových týmů. Pokud se student nechává
testovat na covid-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, předpokládáme, že zůstane do
doby získání výsledku testu na koleji. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student na
koleji v karanténě/izolaci. Pro další informace a s hlášením o počtech studentů se lze obracet
na Centrální řídící tým covid-19 e-mail: crtops@army.cz.
6. Ubytovaní, kteří chtějí používat kolej po skončení zákazu ubytování, jsou povinni do 20. 10.
2020 zaplatit kolejné na měsíc listopad 2020.
7. Ostatní ustanovení ubytovací smlouvy a Všeobecné ubytovací podmínky platí v plném rozsahu.

V Praze dne 13. 10.2020

Ing. Ota Zima CSc. MBA, v. r.
ředitel SÚZ VŠE
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