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Vysoká škola ekonomická v Praze 

Správa účelových zařízení 

Příkaz ředitele SÚZ VŠE v Praze č. 39/2020 

 

Č. j.:      VŠE/6675/7000 

Ev. č.: VŠE/10359/2020 

Doručování pošty na koleje VŠE 

1) Pracovníci kolejí VŠE nejsou oprávněni přebírat poštu určenou do vlastních rukou příjemce 
(doporučené zásilky, dobírky, balíky, a to jak od České pošty, tak od komerčních zásilkových 
služeb) pro osoby ubytované na kolejích VŠE. 

2) Pracovníci kolejí VŠE nejsou oprávněni přebírat nadměrné obyčejné zásilky, které nelze vložit 
do skřínky s poličkami pro zásilky. Tyto zásilky nemohou být ponechány na kolejích 
a doručovatel, ať už České pošty nebo komerční zásilkové služby je musí odvést zpět na 
úřadovnu České pošty nebo zásilkové služby a adresátovi nechat oznámení o uložení zásilky. 

3) Pracovníci kolejí VŠE nenesou žádnou odpovědnost za řádné doručení zásilky osobám 
ubytovaným na kolejích VŠE. 

4) Obyčejné zásilky doručované Českou poštou a oznámení o uložení zásilky na České poště bude 
přebírat recepce, popř. vedoucí příslušné koleje. 

5) Ve vstupní hale všech kolejí VŠE bude umístěna skříňka s poličkami označenými písmeny 
abecedy, do kterých budou určení pracovníci koleje třídit obyčejné zásilky a oznámení od České 
pošty podle prvního písmene příjmení osoby, které je zásilka adresována. 

6) Všichni ubytovaní na kolejích jsou povinni si sjednat ať už na České poště, nebo u komerčních 
zásilkových služeb, kontaktování adresáta předem ať už telefonicky, SMS zprávou, e-mailem 
nebo jinou komunikační službou tak, aby byli schopni převzít zásilku osobně. 

7) Osoby ubytované na kolejích VŠE zajistí, aby zásilky, které jim mají být na kolej doručeny, měly 
adresu napsanou v tomto tvaru: 

 
označení adresáta – tj. VŠ koleje 
jméno a příjmení, blok + číslo pokoje 
název ulice, číslo objektu 
poštovní směrovací číslo, obec 

Např.: 
Palachova kolej VŠE 
Bonifác Befeleme, blok A, pokoj č. 999 
Koněvova 93/198 
130 00 Praha 3 

8) Přechodná opatření 
Vedoucí kolejí zajistí umístění vhodných skříněk na zásilky do vestibulů kolejí. 
Centrální ubytování bude informovat všechny osoby ubytované na kolejích VŠE o těchto 
nových podmínkách doručování zásilek na koleje VŠE. 
Zásilky, které si ubytovaní na kolejích VŠE objednali před vydáním tohoto opatření budou ještě 
přebrány na recepcích jednotlivých kolejí. 
Jan Zavřel dohodne změnu způsobu doručování s jednotlivými doručovacími poštami. 

9) Tento příkaz ředitele nabývá účinnosti 15.12.2020. 

 

 

 

V Praze dne 07. 12. 2020      

        Ing. Ota Zima, CSc., MBA v.r. 

                ředitel SÚZ VŠE 


