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Rozhodnutí ředitele ze dne 23.3.2020. 

 
 

Z důvodů mimořádných opatření a vyhlášení nouzového stavu ze strany centrálních orgánů jsem  

po poradě s kolegy a Kolejní radou rozhodl o následujících opatřeních, která se týkají ubytování na 

kolejích VŠCHT Praha. 

 

 

1) Student ubytovaný na kolejích VŠCHT Praha může na základě svého uvážení vypovědět 

Smlouvu o ubytování bez uplatnění předepsaného stornopoplatku – penále za předčasné 

ukončení smlouvy, a to až do odvolání (minimálně však do 30.4.2020). Předčasné ukončení 

Smlouvy o ubytování znamená řádné ukončení ubytování, tzn. včetně fyzického vyklizení 

přidělené kapacity, předání, vyrovnání závazků apod. 

 

2) Ke studentům, kteří se rozhodli pro předčasné ukončení smlouvy bez penalizace, bude v případě 

další žádosti o ubytování v akademickém roce 2019/2020 přistupováno jako ke studentům 

s přednostním právem na přidělení lůžka  - nemusí to však již být to samé, které na základě 

svého rozhodnutí opustili. 

 

3) Při  podávání žádostí a rezervacích na příští akademický rok, které bude dle stávajících Pravidel 

zahájeno od 1.4.20 ( žádosti) a od 6.5. ( rezervace ), bude k těmto studentům přistupováno jako 

k již bydlícím, tzn. že jejich požadavky budou vyhodnocovány přednostně jako pro studenty 

ubytované v akademickém roce 2019/2020. 

 

Viz „ Pravidla pro ubytování studentů VŠ na kolejích VŠCHT Praha v letním období 2020 a 

v akademickém roce 2020/2021“ ( II,1,a )-  Výnos rektora č. A/V/961/3/2020 

 

4) Správa účelových zařízení zajišťuje nadále bez omezení ubytovací služby na kolejích a pro 

studenty, kteří tyto služby využívají,  platí cena za ubytování ve stávající výši kolejného. 

 

 

 

Věřím, že opatření vyhlášená centrálními orgány nebudou trvat dlouho, současná epidemie 

stejně jako předešlé i budoucí odezní a vše se navrátí co nejdříve „ k normálu“. 

Žádám v této souvislosti ubytované studenty o důraz na dodržování základních hygienických 

pravidel a omezení shromažďování většího počtu osob, tzn. o základní pravidla platná při 

každém virovém či infekčním onemocnění. 

 

 

 

V Praze dne 23.3.2020          Stanislav Starý 

                   ředitel 


