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Vysoká škola ekonomická v Praze 

Správa účelových zařízení 

Příkaz ředitele SÚZ VŠE v Praze č. 7/2022 

Č. j.:      VŠE/1973/7000/2022 
Ev. č.: VŠE/2566/2022 

Zrušení příkazů ředitele vydaných v souvislosti s omezením šíření nemoci 

Covid-19 

1. S ohledem na skutečnost, že dochází k rušení řady ochranných a mimořádných opatření 

vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR ruším tyto příkazy ředitele: 

1.1. Příkaz ředitele SÚZ VŠE v Praze č. 05/2022, Zrušení mimořádných opatření 

Ministerstva zdravotnictví. 

1.2. Příkaz ředitele SÚZ VŠE v Praze č. 04/2022, Pravidla pro ubytované na kolejích SÚZ 

VŠE v Praze (dále jen SÚZ). 

1.3. Příkaz ředitele SÚZ VŠE v Praze č. 01/2022, Testování zaměstnanců SÚZ na stanovení 

přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2. 

1.4. Příkaz ředitele SÚZ VŠE v Praze č. 23/2021, Pravidla pro ubytování osob na kolejích 

VŠE v Praze platná od 22.11.2021. 

1.5. Příkaz ředitele SÚZ VŠE v Praze č. 20/2021, Provoz kolejí SÚZ VŠE v Praze od 

04. 10. 2021. 

1.6. Příkaz ředitele SÚZ VŠE v Praze č. 19/2021 Podmínky ubytování na kolejích SÚZ VŠE 

v Praze. 

1.7. Příkaz ředitele SÚZ VŠE v Praze č. 14/2021, Zajištění testovacích míst pro 

zaměstnance SÚZ VŠE v Praze a pro ubytované na kolejích VŠE v Praze. 

2. Pro ubytované na kolejích VŠE v Praze nadále platí následující pravidla: 

2.1. Všichni ubytovaní na kolejích VŠE jsou povinni pravidelně sledovat webové stránky 

SÚZ1 kde budou uveřejňovány aktuální informace o podmínkách ubytování na 

kolejích VŠE. 

2.2. Všichni ubytovaní na kolejích VŠE jsou povinni se, na výzvu pracovníka SÚZ, podrobit 

bezkontaktnímu měření tělesné teploty. 

2.3. Na koleje VŠE je striktně zakázán vstup všem osobám, které vykazují příznaky 

onemocnění COVID-19, tj. zejména zvýšenou teplotu2, 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. 

Kapacity těchto karanténních pokojů jsou však omezeny a v případě jejich vyčerpání 

budou ubytovaní s příznaky nemoci COVID-19 nebo s pozitivním testem na výskyt 

SARS-CoV-2 povinni trávit karanténu mimo objekty kolejí VŠE. 

2.4. Návštěvy třetích osob na kolejích VŠE jsou již povoleny, a to jak v rámci studentského, 

tak v rámci doktorandského ubytování. Je však nutná registrace on-line zde a úhrada 

poplatku dle platného ceníku na webových stránkách. 

 
1 https://suz.vse.cz/  
2 V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována 
hodnota do 37 °C. 

https://suz.vse.cz/wp-content/uploads/Navod-na-zadani-navstevy.pdf
https://suz.vse.cz/zajemci-o-ubytovani/dokumenty/cenik-kolejneho/
https://suz.vse.cz/
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2.5. Do společných prostor kolejí (kuchyně, tělocvičny, studovny, posilovny, herny, …) 

mají povolen vstup jen osoby, které jsou oprávněny pobývat na dané koleji. Počet 

osob přítomných v jedné místnosti je omezen kapacitou dané místnosti. 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. 

2.6. 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. 

2.7. SÚZ si vyhrazuje právo pobyt v izolaci nebo karanténě zpoplatnit částkou 400,- 

Kč/noc. Od této částky bude odečtena cena ubytování, kterou ubytovaný platí za 

běžné lůžko. 

2.8. Ubytovaní si mohou u personálu koleje vyžádat desinfekci pokoje a buňky 

ozónováním. 

 

Tento příkaz ředitele nabývá účinnosti dnem 23. 03. 2022. 

V Praze dne 23. 03. 2022 

  

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

                                                                                                               ředitel SÚZ VŠE 

 


