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DODATEK Č. 1
K ROZHODNUTÍ Č. 9/2020
V SOUVISLOSTI S VÝVOJEM KRIZOVÉ SITUACE V ŠÍŘENÍ
ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZPŮSOBENÉHO NOVÝM
KORONAVIREM SARS-CoV-2

1.

Článek 1
Článek 6 se doplňuje o nový odstavec 4, který zní:
4. Zákaz podle čl. 6 odst. 1 se nevztahuje na osobní přítomnost studentů na zkouškách,
kterých se účastní maximálně 10 osob a na osobní přítomnost studentů na praktické a
klinické výuce a praxi při studiu zdravotnických studijních programů.

2.

Článek 10 se doplňuje o nové odstavce 8, 9, 10 a 11, které zní:
8.

Od. 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 se zakazuje poskytování ubytování studentům VUT
v ubytovacích zařízeních Kolejí a menz VUT, s výjimkou 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, a studentů, kteří se účastní klinické
a praktické výuky nebo praxe při studiu zdravotnických studijních programů.
9. Zákaz poskytování ubytování v ubytovacích zařízeních Kolejí a menz VUT podle
předchozího odstavce se nevztahuje na studenty VUT, kterým byla nařízena karanténa
nebo izolace v souvislosti s onemocněním COVID-19, nebo jsou v izolaci poté, co jim byl
sdělen pozitivní výsledek testu na onemocnění COVID-19 nebo jsou v karanténě z důvodu
kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19 nebo s osobou s pozitivním výsledkem testu
na onemocnění COVID-19.
10. Zákaz poskytování ubytování v ubytovacích zařízeních Kolejí a menz VUT se rovněž
nevztahuje na studenty VUT, kteří z důvodů zvláštního zřetele hodných (zejména
z důvodu rodinné situace), nemohou být považováni za studenty, kteří mají na území
České republiky jiné bydliště.
11. Studenti, na které se nevztahuje zákaz poskytování ubytování podle bodů 8, 9 a 10,
požádají o zohlednění své situace Správu Kolejí a menz na adrese
ubytovatelky@skm.vutbr.cz, podle přílohy tohoto dodatku (která je současně přílohou č.
2 rozhodnutí), zasláním VUTzprávy/VUTemailu prostřednictvím informačního systému
VUT (na zprávy ze soukromé emailové adresy nebude brán zřetel).
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Článek 2
Závěrečná ustanovení
Tento dodatek nabývá účinnosti v den uvedený v jeho záhlaví.

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c. rektor
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Příloha č. 2
Čestné prohlášení
Já (jméno a příjmení) ………………………………………………..
osobní číslo VUT (VUT ID) ………………………….
číslo bloku kolejí …………………
číslo pokoje …………………

prohlašuji, že z důvodů uvedených v čl. 10 odstavcích 8, 9 a 10 Rozhodnutí rektora č. 9/2020,
v platném znění, se na mě nevztahuje zákaz ubytování na kolejích VUT podle Usnesení vlády ze
dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření.
Jsem si vědom(a) právních následků v případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé.
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