PID: 01405-9120
SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ
VANÍČKOVA 315/7
160 17 PRAHA 6

Všem studentům a klientům SÚZ
ubytovaným v ubytovacích zařízeních SÚZ
V Praze, dne 22. 10. 2020
Č.j.: 0061/20/91911

Pokyn ředitele č. 2/2020
kterým se stanoví pravidla na ubytovacích zařízeních Správy účelových zařízení ČVUT
v Praze (dále jen SÚZ ČVUT) v souvislosti s Usnesením vlády ČR č. 1022 ze dne
12. 10. 2020 a s Usneseními vlády ČR č. 1078 a 1079 ze dne 21. 10. 2020

I.

1. S odvoláním na Usnesení vlády ČR č. 1022 ze dne 12. 10. 2020, které stanoví zákaz
poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky
jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou:
a) studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů;
b) studentů, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe dle tohoto příkazu a
v souladu s doplňujícími informacemi Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR;
c) studentů, u kterých je vysokoškolská kolej bydlištěm dle ustanovení § 80 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost
ubytovateli doložili čestným prohlášením, přičemž za bydliště se považuje místo, kde se člověk
zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale;
d) studentů, kteří mají zároveň pracovně právní poměr s vysokou školou (například
někteří studenti doktorských studijních programů) a doložili tuto skutečnost ubytovateli
příslušným dokumentem;
e) studentů, kteří mají obavy z návratu domů z důvodu možnosti nakažení členů své
domácnosti, a nechali se bezodkladně testovat na COVID-19 a/nebo čekají na výsledky
těchto testů, a oznámili tuto skutečnost ubytovateli;
f) studentů již umístěných na koleji v karanténě/izolaci.
byli studenti, kteří mají na území České republiky jiné bydliště a nemají žádnou z výše
uvedených výjimek, povinni opustit koleje dne 16. října 2020 do 14:00 hodin. Tito studenti
měli možnost po dobu zákazu pobytu na koleji využít standardní způsob odhlášení (ukončení
ubytovací smlouvy a vrácení vyklizeného pokoje) nebo opustit kolej pouze fyzicky. Vybraný
způsob ukončení byli povinni sdělit ubytovateli.

II.
1. S odvoláním na Usnesení vlády ČR č. 1078 a 1079 ze dne 21.10.2020 o přijetí krizových
opatření stanovím všem studentům, kteří neodjeli a zůstali na kolejích z důvodů výjimek
uvedených v předchozím článku I a všem klientům SUZ ubytovaným v ubytovacích
zařízeních SUZ
následující povinnosti:
a) zákaz využívání společenských prostor a prostor studentských klubů na kolejích;
b) zákaz shromažďování ve společných prostorách kolejí a ve veřejně přístupném areálu
kolejí v počtu více jak 2 osoby;
c) zákaz jakýchkoliv návštěv nejen na kolejích ale i na pokojích;
d) zákaz podávání žádostí o stěhování do jiných pokojů v rámci jednotlivých budov kolejí ani
do jiných budov v rámci areálu kolejí;
e) zákaz požívání alkoholických nápojů ve společných prostorách kolejí a ve veřejně
přístupném areálu kolejí.
2. S odvoláním na Usnesení vlády ČR č. 1079 ze dne 21. 10. 2020 nebude SUZ ČVUT
do odvolání krizových opatření přijímat žádné nové žádosti o poskytnutí
ubytovacích služeb.
3. Tento pokyn platí do odvolání a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Bc. Michal Vodička
pověřený zástupce ředitele SÚZ ČVUT
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