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Pokyn ředitele č. 2/2021
kterým se stanoví pravidla takzvaného technického odhlášení z ubytování
a uplatnění nároku na slevu z kolejného

I.
Vzhledem k přetrvávajícím mimořádným epidemiologickým opatřením, platným v České
republice
stanovím
pravidla pro možnost technického odhlášení studentů z ubytování na koleji a postup pro
uplatnění slevy z kolejného na měsíc únor 2021

1) O technické odhlášení na únor 2021 mohou studenti požádat nejpozději do 8. 2. 2021 do 14:00
hodin. Žádost lze podat pouze prostřednictvím webového rozhraní přímo v ubytovacím systému
ISKAM4 na stránce „Základní informace“ takto (na žádosti podané jinou formou např. písemně,
emailem, ústně nebude brán zřetel a nebude jim vyhověno). Žádost o technické odhlášení na únor
2021 bude zpřístupněna v ISKAM4 od 2. 2. 2021.
Metodika zadání v ISKAM4:
• Upravit
• Technické odhlášení
• Vepsat do volného pole písmeno A – znamená ano
• Aktualizovat
Technicky odhlášení studenti, kteří mají v ISKAM4 podanou žádost o technické odhlášení, si mohou
ponechat na pokojích své osobní věci, vrátí hospodářce příslušné koleje klíče a fyzicky opustí kolej,
pokud tak již neučinili.
2) Studenti, kteří zvolili technické odhlášení již v lednu 2021 a nechtějí se na kolej vrátit ani v únoru
2021 budou moci v systému ISKAM4 výše specifikovaným způsobem znovu požádat o technické
odhlášení a bude jim platit sleva z kolejného ve výši 40 %.
3) Technicky odhlášeným studentům bude za únor 2021 zpětně poskytnuta sleva z kolejného ve
výši 40 %. Vyúčtování slevy za únor 2021 pro studenty s technickým odhlášením proběhne měsíčně
zpětně (na začátku března 2021). Přeplatek zůstane studentovi na účtu v ISKAM4.

4) Technicky odhlášený student se může kdykoliv v průběhu měsíce února 2021 na kolej vrátit a
pokračovat v ubytování na koleji, ztratí však nárok na poskytnutí slevy z ceny kolejného za únor 2021.
Pokud student potřebuje na koleji přespat ze studijních důvodů (zkouška, konzultace etc.), bude mu toto
umožněno 1 noc před návštěvou školy, maximálně však 5 nocí za měsíc únor 2021 a neztratí nárok na
poskytnutí slevy z ceny kolejného za únor 2021. Informaci o přesném datu pobytu na 1 noc ze studijních
důvodů je student povinen podat prostřednictvím e-mailové pošty na adresu ubytovani@suz.cvut.cz.
Informace bude následně předána na domovskou kolej, aby byl studentovi umožněn přístup na pokoj.
5) Technicky odhlášený student může kdykoliv v průběhu měsíce února 2021 ukončit ubytování bez
sankce, nárok na slevu mu zanikne a bude mu účtovaná plná cena kolejného do dne ukončení ubytování.
6) Informaci o ukončení technického odhlášení a přesném datu navrácení na kolej je student povinen
podat prostřednictvím e-mailové pošty na adresu ubytovani@suz.cvut.cz. Informace bude následně
předána na domovskou kolej, aby byl studentovi umožněn přístup na pokoj.
7) Při návratu na kolej ze zahraničí je potřeba se prokázat negativním testem na COVID-19 dle
aktuálních opatření pro vstup do České republiky ze země, ze které cestujete.
8) Na kolejích budou probíhat pravidelné kontroly. Pokud student poruší podmínky technického
odhlášení a bude přítomen na koleji, aniž by nahlásil svůj návrat na kolej dle předchozího odstavce,
bude mu účtována plná sazba kolejného za příslušný měsíc. Při opakovaném porušení podmínek
technického odhlášení bude ukončena smlouva o ubytování ze strany ubytovatele.

Tento pokyn je platný a účinný dnem vyhlášení.

Bc. Michal Vodička
pověřený zástupce ředitele SÚZ ČVUT
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