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Všem klientům ubytovacích zařízení
SÚZ ČVUT v Praze
V Praze, dne 6.12. 2021
Č. j. : CVUT00016405/2021

Pokyn ředitele č. 12/2021
kterým se upravují pravidla pro návštěvy na kolejích SÚZ ČVUT v Praze
Článek 1
Tento Pokyn je vydáván v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v České republice a
vydání Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.
Článek 2
Současně s tímto Pokynem jsou návštěvy klientů ubytovaných na kolejích SÚZ ČVUT v Praze
(dále jen „koleje ČVUT“) povinny dodržovat ustanovení Domovního řádu vysokoškolské koleje
SÚZ ČVUT v Praze, článek 7.
Tento Pokyn stanoví pravidla pro návštěvy s tím, že:
(1) v případě, kdy se vzájemně navštěvují již ubytovaní klienti na kolejích ČVUT, jsou tyto
návštěvy povinny navíc prokázat ubytování na jiné koleji ČVUT platným kolejním
průkazem;
(2) v případě ostatních (externích) návštěv jsou tyto návštěvy povinny před vstupem do koleje
ČVUT doložit, že:
a) byly očkovány proti onemocnění COVID-19, kdy od aplikace poslední dávky uplynulo

minimálně 14 dní a doloží národním certifikátem EU nebo digitálním certifikátem EU COVID
nebo
b) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace a
neuplynulo více než 180 dnů
nebo
c) absolvovaly nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV2 s negativním výsledkem,
to vše vyjma dětí mladších 12 let;

a dále jsou tyto návštěvy před vstupem do koleje ČVUT povinny vyplnit Prohlášení o
bezinfekčnosti (COVID-19) pro návštěvy na kolejích SÚZ ČVUT v Praze, které je zveřejněno
na stránkách www.suz.cvut.cz.
Článek 3
Všechny návštěvy jsou povinny dodržovat aktuální ochranná opatření pro vstup do České
republiky vydaná Ministerstvem zdravotnictví České republiky viz www.mzcr.cz a
Ministerstvem vnitra České republiky viz www.mvcr.cz při návratu ze zahraničí.

Článek 4
Tento Pokyn je platný a účinný dnem vyhlášení.
Příloha: Prohlášení o bezinfekčnosti (COVID-19) pro návštěvy na kolejích SÚZ ČVUT v Praze

Bc. Michal Vodička
ředitel SÚZ ČVUT v Praze
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