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Všem klientům ubytovacích zařízení
SÚZ ČVUT v Praze

V Praze dne 11.11. 2021
Č.j.: CVUT00015323/2021

Pokyn ředitele č. 11/2021
kterým se upravují pravidla pro nástup k ubytování a pobytu na kolejích SÚZ ČVUT
v akademickém roce 2021/22 a pro následný pobyt na kolejích ČVUT

Článek 1
Předmět úpravy
Tento Pokyn je vydán v návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
č. j.: MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN, které nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a
odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a
rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 mimořádné
opatření pro nástupy do ubytovacích zařízení vysokých škol.
Článek 2
Povinnosti klientů při nástupech do ubytovacích zařízení SÚZ ČVUT v Praze
(1) SÚZ ČVUT v Praze (dále jen „SÚZ“) poskytne klientům ubytování ve svých ubytovacích
zařízeních pouze za podmínky, že při nástupu do ubytovacího zařízení doloží, že
a) absolvovali nejdéle před 24 hodinami laboratorně potvrzený antigenní test na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo
b) absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem nebo
c) byli očkováni proti onemocnění COVID-19, kdy od aplikace poslední dávky uplynulo
minimálně 14 dní a doloží národním certifikátem EU nebo digitálním certifikátem EU
COVID nebo
d) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace
a neuplynulo více než 180 dnů.
(2) Skutečnosti podle bodu 1 jsou klienti SÚZ povinni prokázat před zahájením ubytování
v ubytovacím zařízení SÚZ a dále pak každých 7 dnů v případě doložení výsledků testu podle
bodu 1, odst. a) a b).
(3) Skutečnosti podle bodu 1 jsou klienti povinni prokázat nahráním daného potvrzení do
ISKAM4 (metodika je uvedena na www.suz.cvut.cz ).

Článek 3
Povinnosti klientů před nástupy do ubytovacích zařízení SÚZ, kteří přijíždějí ze
zahraničí
(1) Pro příjezd ze země s rizikem nákazy COVID-19 je nutno dodržovat pokyny „Příjezdy
ze zahraničí“, které jsou zveřejněny na webu SÚZ na https://www.suz.cvut.cz a řídit se
aktuálním ochranným opatřením stanovujícím podmínky pro vstup na území České
republiky na https://koronavirus.mzcr.cz/ .
Článek 4
Povinnosti klientů při pobytu v ubytovacích zařízeních SÚZ
(1) Při pobytu v ubytovacích zařízeních SÚZ jsou ubytovaní klienti povinni dodržovat
nastavená bezpečnostní „Pravidla pro pobyt na koleji ČVUT“ proti šíření COVID-19,
která jsou zveřejněna na https://www.suz.cvut.cz .
(2) Při nedodržení pravidel proti šíření COVID-19 dle tohoto Pokynu ubytovatel přistoupí
k okamžitému odstoupení od smlouvy o ubytování.

Článek 5
Účinnost
Tento Pokyn nabývá platnosti dnem vydání.

Bc. Michal Vodička
ředitel SÚZ ČVUT v Praze
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