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Vysoká škola ekonomická v Praze 
Správa účelových zařízení 

Příkaz ředitele SÚZ VŠE v Praze č. 19/2021 
nové úplné znění 

Č. j.:      VŠE/7014/7000/2021 
Ev. č.: VŠE/8995/2021 

Podmínky ubytování na kolejích SÚZ VŠE v Praze (dále jen SÚZ) v souvislosti 

s omezením šíření viru SARS-CoV-2 platné od 04. 10. 2021 

V souladu s aktuálním „Mimořádným opatřením Vlády ČR ze dne 19. srpna 2021 č. 714“1 
a v souladu s „Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR Č. j.: MZDR 14600/2021-
19/MIN/KAN“2, „Doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení 
k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění 
covid-19“3 a v souladu se „Souborem doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 
2021/2022, provoz a testování“4 nařizuji počínaje 4. října 2021 od 00:00 hodin následující: 

1) Všechny osoby, které se budou ubytovávat na kolejích VŠE anebo jsou na kolejích VŠE 
ubytovány, a to v rámci studentského, doktorandského nebo nájemního ubytování 
a nepobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které jsou na 
seznamu zemí s rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou povinny prokázat že: 
a) Mají platný certifikát o provedeném očkování.5 

Platné certifikáty jsou automaticky nahrávané z aplikace Tečka do systému ISKAM. 
Ubytovaní, kteří nemají svůj platný certifikát o očkování nahraný v systému Tečka musí 
tento vložit do systému ISKAM ručně6 podle návodu: https://suz.vse.cz/wp-
content/uploads/Potvrzeni-o-bezinfekcnosti-COVID.pdf . 
Na základě evidence platného certifikátu o očkování v systému ISKAM budou mít 
ubytovaní nadále volný vstup na danou kolej až do doby jejich expirace. 

b) Mají platné lékařské potvrzení o prodělané nemoci COVID-19. 
Platná lékařská potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 jsou automaticky nahrávaná 
z aplikace Tečka do systému ISKAM. 
Ubytovaní, kteří nemají své platné lékařské potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 
nahrané v aplikaci Tečka musí toto vložit do systému ISKAM ručně podle návodu: 
https://suz.vse.cz/wp-content/uploads/Potvrzeni-o-bezinfekcnosti-COVID.pdf . 
Na základě evidence platného lékařského potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 
v systému ISKAM budou mít ubytovaní nadále volný vstup na danou kolej maximálně 
však do doby exspirace lékařského potvrzení (maximálně 180 dnů). 

c) Absolvovaly nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvovaly nejdéle před 24 hodinami 

 
1 https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/omezeni-maloobchodu-a-sluzeb.pdf  
2 https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-osobni-
pritomnost-deti-a-zaku-na-vzdelavani-nebo-pri-poskytovani-skolskych-sluzeb-s-ucinnosti-od-31-8-2021.pdf  
3 https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-cr-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-k-zahajeni-
skolniho-roku-2021-2022-v-souvislosti-s-probihajici-pandemii-onemocneni-covid-19/  
4 http://www.pedagogicke.info/2021/08/msmt-soubor-doporuceni-pro-skoly.html  
5 https://koronavirus.mzcr.cz/certifikaty/  
6 https://koronavirus.mzcr.cz/certifikaty/  

https://suz.vse.cz/wp-content/uploads/Potvrzeni-o-bezinfekcnosti-COVID.pdf
https://suz.vse.cz/wp-content/uploads/Potvrzeni-o-bezinfekcnosti-COVID.pdf
https://suz.vse.cz/wp-content/uploads/Potvrzeni-o-bezinfekcnosti-COVID.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/omezeni-maloobchodu-a-sluzeb.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-osobni-pritomnost-deti-a-zaku-na-vzdelavani-nebo-pri-poskytovani-skolskych-sluzeb-s-ucinnosti-od-31-8-2021.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-osobni-pritomnost-deti-a-zaku-na-vzdelavani-nebo-pri-poskytovani-skolskych-sluzeb-s-ucinnosti-od-31-8-2021.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-cr-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-k-zahajeni-skolniho-roku-2021-2022-v-souvislosti-s-probihajici-pandemii-onemocneni-covid-19/
https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-cr-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-k-zahajeni-skolniho-roku-2021-2022-v-souvislosti-s-probihajici-pandemii-onemocneni-covid-19/
http://www.pedagogicke.info/2021/08/msmt-soubor-doporuceni-pro-skoly.html
https://koronavirus.mzcr.cz/certifikaty/
https://koronavirus.mzcr.cz/certifikaty/


2 

rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem. 
Platná potvrzení o prodělaném negativním testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 jsou 
automaticky nahrávána z aplikace Tečka do systému ISKAM. 
Ubytovaní, kteří nemají své platné potvrzení o prodělaném negativním testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 nahrané v systému Tečka musí toto vložit do systému 
ISKAM ručně podle návodu: https://suz.vse.cz/wp-content/uploads/Potvrzeni-o-
bezinfekcnosti-COVID.pdf  
Tímto testem se ubytované osoby prokazují před zahájením ubytování a pak dále 
každých 7 dnů. 

d) V případě, že ubytovaní nesplňují ani jednu podmínku pro ubytování uvedenou pod 
písmenem a), b) nebo c) musí v přítomnosti pověřeného pracovníka SÚZ podstoupit 
rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený 
pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní (do 
vyčerpání zásob budou antigenní sady pro sebetestování dostupné na recepcích kolejí 
za nákupní cenu). 
Dále se takto otestované osoby musí absolvovat každých 7 dní negativním RT-PCR test 
nebo antigenní test (RAT) na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. 
Platná potvrzení o prodělaném negativním testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 jsou 
automaticky nahrávána z aplikace Tečka do systému ISKAM. 
Ubytovaní, kteří nemají své platné potvrzení o prodělaném negativním testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 nahrané v aplikaci Tečka musí toto vložit do systému 
ISKAM ručně podle návodu: https://suz.vse.cz/wp-content/uploads/Potvrzeni-o-
bezinfekcnosti-COVID.pdf 

e) Pro zajištění plynulého ubytování a kontroly všech osob ubytovaných na kolejích VŠE 
si všichni ubytovaní nainstalují do svého mobilního zařízení aplikaci „Tečka“ 
s napojením na informace v Očkovacím portálu občana. 

2) Vstup na koleje VŠE v Praze, a to buď za účelem ubytování nebo v průběhu ubytování, je 
osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které 
jsou na seznamu zemí s rizikem výskytu onemocnění COVID-19 umožněn za podmínek 
definovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR.7 (Seznam zemí podle rizik nákazy 
a podmínky příjezdu ze zahraničí do ČR budou uvedeny na webových stránkách SÚZ.8) 
Za tímto účelem budou v rámci kolejí VŠE zřízeny prostory, kde tyto osoby mohou strávit 
povinnou samoizolaci, viz příloha č. 1. Kapacita těchto prostor je omezená a každý, kdo 
chce strávit samoizolaci na kolejích VŠE si musí toto lůžko rezervovat e-mailem u vedoucí 
koleje a čekat na potvrzení. SÚZ si vyhrazuje právo nařídit samoizolaci těm ubytovaným, 
kteří přijíždění ze zemí s vysokým rizikem nákazy nebo velmi vysokým rizikem nákazy až 
do doby prokázání se negativním testem bodu 1. c). 
Toto neplatí pro osoby, které se prokáží v ČR uznávaným certifikátem o očkování9. 

3) Všichni ubytovaní na kolejích VŠE jsou povinni pravidelně sledovat webové stránky SÚZ10 
kde budou uveřejňovány aktuální informace o podmínkách ubytování na kolejích VŠE. 

4) Všichni ubytovaní na kolejích VŠE jsou sami odpovědni za plnění podmínek opravňujících 
je ke vstupu na kolej a jsou povinni na výzvu pracovníka SÚZ prokázat, že plní povinnosti 
uložené v bodě 1) a reagovat na výzvu k evidenci skutečností opravňujících je k pobytu na 

 
7 https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/  
8 https://suz.vse.cz/  
9 https://koronavirus.mzcr.cz/certifikaty/  
10 https://suz.vse.cz/  
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koleji podle bodu 1). Dále jsou povinni se, na výzvu pracovníka SÚZ, podrobit 
bezkontaktnímu měření tělesné teploty. Evidence splnění povinností stanovených bodem 
1) je na kolejích Rooseveltova a Jarov II omezena pouze na úřední hodiny. 

5) Na koleje VŠE je striktně zakázán vstup všem osobám, které vykazují příznaky onemocnění 
COVID-19, tj. zejména zvýšenou teplotu11, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztrátu čichu, 
celkovou slabost, případně další příznaky. V nutných případech budou tyto osoby 
umístěné do k tomu určených karanténních pokojů na kolejích VŠE s pravidly viz příloha 
č. 2. Kapacity těchto karanténních pokojů jsou však omezeny a v případě jejich vyčerpání 
budou ubytovaní s příznaky nemoci COVID-19 nebo s pozitivním testem povinni trávit 
karanténu mimo objekty kolejí VŠE. 

6) Pohyb všech osob ve společných prostorách kolejí je možný jen s nasazeným respirátorem 
nebo nanorouškou splňující požadované parametry – viz příloha č. 3. Vždy musí být zakryt 
nos i ústa! Toto neplatí pro osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů 
nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat 
lékařským potvrzením. 

7) Všichni ubytovaní na kolejích VŠE, tj. studenti, doktorandi i nájemníci bytů jsou povinni 
používat dezinfekci rukou, a to zvláště před uchopením často dotýkaných předmětů 
(především kliky, zábradlí, …). Dále jsou striktně povinni dodržovat pravidla pro úklid 
pokojů a buněk stanovená Kolejním řádem a pravidelně několikrát denně větrat pokoje. 

8) Do společných prostor (kuchyně, tělocvičny, studovny, posilovny, herny, …) mají povolen 
vstup jen osoby, které jsou oprávněny pobývat na dané koleji. Vždy jsou povinni použít 
desinfekci rukou a desinfikovat při příchodu všechny plochy, kterých se budou dotýkat, 
a při odchodu desinfikovat všechny plochy, kterých se při pobytu v daných prostorách 
dotýkaly. Není dovoleno používat společné prostory ubytovanými na jiné koleji. 

9) Návštěvy třetích osob na kolejích VŠE jsou striktně zakázány, a to jak v rámci studentského, 
tak v rámci doktorandského ubytování12. 

10) Ubytovaní si mohou u personálu koleje vyžádat desinfekci pokoje a buňky ozónováním. 

Nedodržení zásad uvedených pod body 1) až 9) tohoto příkazu ředitele bude považováno za 
hrubé porušení Všeobecných ubytovacích podmínek podle Článku VI. odstavce 1. písmeno c) 
a podle Článku VI. odstavce 2. bodu III. 

 

Tento příkaz ředitele nabývá účinnosti dnem 04. 10. 2021. 

V Praze dne 04. 10. 2021 

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

                                                                                                         ředitel SÚZ VŠE v Praze 

  

 
11 V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována 
hodnota do 37 °C. 
12 viz „Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19, provoz 
a testování“ vydaný dne 17. srpna 2021 Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem 
zdravotnictví České republiky – str. 4 omezení pohybu dalších osob v rámci školských zařízení. 
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Příloha č. 1 – Samoizolace 
Samoizolací se rozumí omezení volného pohybu na nezbytně nutné minimum s výjimkou: 

1. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, 

2. cest nezbytně nutných k obstarávání k zajištění nezbytných finančních a poštovních služeb 

a doplnění pohonných hmot, 

3. akutních cest do zdravotnických zařízení, 

4. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, 

5. pohřbů. 

Příloha č. 2 – Karanténa 
Podle § 2, odstavce 7 písmeno a) Zákona č. 258/2000 se karanténou rozumí: „oddělení zdravé fyzické 

osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku 

nákazy (dále jen "fyzická osoba podezřelá z nákazy"), od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování 

takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto 

onemocnění mohlo šířit,“ 

1. Zůstaňte v místnosti určené pro karanténu, nechoďte do práce, školy ani do obchodu a lékárny 

(zařiďte nákup online), nepoužívejte MHD a taxi. 

2. Izolujte se, v rámci bytu či koleje, zůstaňte sami v uzavřeném dobře větratelném pokoji. Pokud 

používáte společnou koupelnu a záchod, používejte je jako poslední a poté je pečlivě ukliďte. 

Vyčleňte si pro sebe i vlastní ručník na ruce. 

3. Myjte si ruce mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund. 

4. Kryjte si ústa a nos při kašli a kýchání, a to nejlépe kapesníkem na jedno použití. Kapesníky 

následně odhazujte do plastového pytle na odpadky a následně si umyjte ruce mýdlem a vodou. 

5. Nesdílejte domácí potřeby jako je nádobí, ručníky, ložní prádlo a jiné. Vaše nádobí by mělo být 

myto separátně od ostatních, případně umístěno samostatně do myčky. Prádlo, povlečení 

a ručníky by měly být uloženy v plastovém pytli a vyprány, jakmile bude známo, že testy na COVID-

19 jsou negativní. 

6. Noste roušku, když jste ve stejné místnosti s ostatními lidmi či zdravotnickými pracovníky. 

7. Prádlo perte a žehlete při nejvyšší možné teplotě pro danou tkaninu (vhodné jsou teploty nad 

60 °C). Pro manipulaci s ním použijte jednorázové rukavice a případně i plastovou zástěru, poté si 

umyjte ruce mýdlem a vodou. Očistěte také všechny povrchy v okolí pračky. Prádlo nenoste do 

veřejné prádelny. 

8. Nezvěte si do karanténní místnosti návštěvy. 

9. Odpad od osoby pozitivní (či v podezření) na nákazu koronavirem ukládejte do plastového pytle 

na odpadky, a to včetně roušek a kapesníků. Po naplnění ho pevně zavažte, vložte do druhého 

pytle, opět zavažte a poté dejte do popelnice. 

10. Sledujte příznaky onemocnění. Pokud se váš zdravotní stav zhorší, např. máte-li dýchací obtíže, 

vyhledejte lékařskou pomoc. Avšak pokud se nejedná o nouzovou situaci, nejdříve svému 

praktickému lékaři či do nemocnice zavolejte. V nouzových případech zavolejte sanitku 

a informujte operátora o tom, že jste v karanténě. 

Příloha č. 3 – Parametry ochranného prostředku dýchacích cest 
Ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez 

výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro 

výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) 


