
Vysoká škola ekonomická v Praze

Správa účelových zařízení

Příkaz ředitele SÚZ VŠE v Praze č. 12/2020

Č. j.:   VŠE/2362/7000/2020

Ev. č.: VŠE/1730/2020

V Praze dne 25. 03. 2020

Z důvodů  mimořádných  opatření,  vyhlášení  nouzového  stavu  ze  strany  centrálních  orgánů  a  na
základě rozhodnutí rektorky VŠE jsem rozhodl o následujících opatřeních, která se týkají ubytování na
kolejích VŠE Praha:

A. Úprava Všeobecných ubytovacích podmínek

Všeobecné ubytovací podmínky VŠE, čl. VI se doplňuje takto:

a) Ubytovaní na kolejích VŠE v Praze mohou z důvodu mimořádných opatření a vyhlášení
nouzového stavu ukončit  ubytování výpovědí do 31.3.2020, přičemž vůči  nim nebude
uplatňována jednoměsíční výpovědní doba, tj.  zaplatí kolejné pouze do konce března.
Jsou povinni se z koleje co nejdříve, avšak nejpozději do 31.3. odstěhovat a pokoj/buňku
řádně předat.

b) Předchozí bod (tj. neuplatnění výpovědní doby) se vztahuje i na ty Ubytované, kteří již
podali výpověď po datu 12.3.2020 včetně. Případně již zaplacené kolejné za výpovědní
dobu (duben) jim bude vráceno, přičemž Ubytovaní v tomto případě musí kontaktovat e-
mailem vedoucí koleje. Povinnost předání pokoje/buňky platí stejně.

c) Ubytovaní,  kteří  nyní  nebydlí  na  koleji  z důvodu nařízených mimořádných opatření  si
mohou  dle  svého  uvážení  ponechat  své  věci  na  pokojích/buňkách.  Do  zrušení
mimořádných  opatření,  nejpozději  však  do  konce  platnosti  ubytovací  smlouvy,  tj.  do
30.6.2020  jim  bude  účtováno  kolejné  pouze  ve  výši  20%  řádného  kolejného.  Tyto
pokoje/buňky,  pokud  to  bude  možné  (t.  zn.  pokud  budou  úplně  prázdné)  budou
zapečetěny  a  zamezen  vstup  do  nich.  Tento  požadavek  je  nutné  zaslat  e-mailem na
adresu ubytovani@vse.cz do 31.3.2020.

d) Rozhodnutí dle výše uvedených bodů je třeba oznámit na adresu:

dle bodu a) na: www.iskam-web.vse.cz

dle bodu c) napsat na email: ubytovani@vse.cz
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e) Ubytovaným, kteří oznámí přerušení ubytování na kolejích VŠE v Praze podle bodu A,
písm.  c) tohoto  příkazu  ředitele  bude  k 01. 04. 2020  deaktivován  vstup  do  kolejí  VŠE
v Praze.  V případě,  že  si  budou  chtít  vyzvednout  své  osobní  věci  popřípadě  obnovit
účinnost smlouvy o ubytování, nahlásí tuto skutečnost minimálně 3 pracovní dny předem
vedoucímu příslušné koleje.

f) Pokud bude zjištěno, že ubytovaní, kteří podali  výpověď podle bodu a) nebo přerušili
ubytování podle bodu c) tohoto příkazu ředitele, neoprávněně pobývají na koleji, doplatí
kolejné v plné výši za celou dobu původní platnosti jejich smlouvy o ubytování na kolejích
VŠE  v Praze.  Nadále  s nimi  bude  jednáno  jako  s osobami,  které  hrubým  způsobem
porušily Všeobecné ubytovací podmínky ve smyslu 

g) lánku VI. bod 1. písmeno c).

h) Pakliže bude ukončeno ubytování na kolejích VŠE v Praze v důsledku uplatnění bodu a) a
b) tohoto příkazu ředitele a následující ubytování (např. na zkouškové období) bude trvat
méně  než  60  dnů,  upozorňuji,  že  tato  osoba  bude  povinna  uhradit  poplatek  dané
městské části ve výši 21 Kč/den.

B. Letní ubytování

Na  kolejích  VŠE  v Praze  bude  letní  ubytování  probíhat  standardně  dle  stanoveného
harmonogramu a pravidel uvedených zde: https://suz.vse.cz/zajemci-o-ubytovani/zadosti-o-
ubytovani/informace-k-podani-zadosti-o-letni-ubytovani/ .  Lhůta  pro  podávání  žádostí  se
prodlužuje do 15.5.2020.

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

                                      ředitel SÚZ VŠE 
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