
Here we go: 

1. Jak mám postupovat, když si platím ubytování, ale aktuálně jsem už doma u rodičů? Mohu si 

na koleji ponechat věci? Nepříjde mi bezpečné teď cestovat do Prahy pouze za tímto účelem. 

 

Své osobní věci si můžete nechat na pokoji a nemusíte je vystěhovávat. V průběhu této doby 

Vám bude účtována standardní cena kolejného dle platného ceníků. Na kolej se můžete opět 

vrátit kdykoliv po skončení restrikcí. Na ubytovací kancelář zašlete jenom informativní email. 

 

 

2. Mohu si na koleji ponechat věci, přestože chci kolej opustit (za předpokladu, že budu dále 

platit kolejné)? Mohu to oznámit jako důvod zachování mojí smlouvy? 

 

Své osobní věci si můžete nechat na pokoji a nemusíte je vystěhovávat. V průběhu této doby 

Vám bude účtována standardní cena kolejného dle platného ceníků. Na kolej se můžete opět 

vrátit kdykoliv po skončení restrikcí. Na ubytovací kancelář zašlete informativní email. 

 

 

3. Do které kategorie patřím, jestliže mám trvalý pobyt na radnici, nebo případně mám trvalý 

pobyt u rodičů, ale dlouhodobě s nimi neudržují kontakty? Mám také posílat nějaké čestné 

prohlášení? 

 

V tomto případě se na Vás vztahuje usnesení o tom, že mimo koleje nemáte jiné bydliště. 

Postačí předložit čestné prohlášení, že za své bydliště považujete kolej. 

 

 

4. Mám zapsanou pedagogickou praxi v zařízení pro volný čas, ale týká se žáků ZŠ a SŠ...počítá 

se to jako výjimka? 

 

Ano, v usnesení vlády, je uvedená praxe jako výjimka. V tuto chvíli musí být, ale volnočasová 

aktivita aktivní, tudíž ne mimo provoz. 

 

 

5. Když se odstěhujeme a bude nám zrušena smlouva, bude možné někdy během roku, až ty 

školy zase alespoň částečně otevřou, na kolej znovu nastoupit v rámci těch rezervací 

nástupů? Nebo to znamená, že tím máme zrušený pobyt na celý akademický (školní) rok? 

Lépe řečeno, kdy bude možné se na kolej vrátit? Můžeme hned vytvořit rezeraci na kolej, 

abychom měli jisté místo? Zůstane mi případně pokoj? 

 

Při ukončení smlouvy, můžete požádat ubytovací kancelář o vytvoření nové rezervace 

ubytování. Následně po ukončení restrikcí můžete kdykoliv na kolej opět nastoupit. Obecně se 

budeme snažit pokoj pro daný ak.rok zachovat. 

 

 



6. Nebylo by, prosím, možné nechat si věci v zapečetěném pokoji - podobně, jako tomu bylo na 

jaře - aniž bych musel platit plné kolejné? Nemám problém podepsat prohlášení, že se na 

kolej do odvolání opatření nevrátím, ale stěhování všech věcí (byť jen do kufrárny) je pro mě 

v současné době nereálné 

 

v tuto chvíli nabízíme, možnost ponechat si osobní věci v pokoji v případě, že student bude 

hradit standardní ubytovací cenu tj. kolejné. Ihned po ukončení restrikcí se na pokoj bude 

možné vrátit. 

 

 

7. Mohu zrušit smlouvu na dálku a pro věci si přijet až situace pomine? Případně je možné 

prodloužit dobu na vystěhování? 

 

Doba pro vystěhování trvá do 16.10. Smlouvu na dálku nelze zrušit bez řádného ukončení 

smlouvy a předání pokoje. v tuto chvíli je možné již zmíněné řešení 

 

 

8. Jsem v nařízené karanténě a nemohu si věci vyzvednout, jak mám postupovat? 

 

jestli student uvažuje o zrušení ubytování, může si z objektivních důvodů přijít ukončit 

ubytování po ukončení karantény. Jestli karanténa trvá na koleji je také možné ukončit pobyt 

až po skončení karantény na koleji. 

 

 

9. Mohu se zastavit na koleji pro věci, které jsem tam zapomněl při jejím opuštěním (smlouvu 

jsem nevypověděl)? 

 

Jestli není smlouva vypovězena, student na kolej může. v tuto chvíli není omezen volný pohyb 

obyvatel, jak tomu bylo na jaře. 

 

 

10. Budu moci vypovědět smlouvu bez sankcí a výpovědní doby, pokud budou tato mimořádná 

opatření prodloužena? 

 

jestli budou opatření prodlužena, další možné slevy budou projednány a zveřejněny. 

 

 

11. Kolej je pro mě bydlištěm ve smyslu ust. § 80 o. z., mohu na koleji zůstat? (§ 80 Bydliště (1) 

Člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností 

trvale) 

 

ano, v tomto případě je možné na koleji na základě četného prohlášení zůstat. 

 

 



12. Mohu na koleji zůstat, když mám s univerzitou uzavřený pracovní poměr? Jak v takovém 

případě postupovat? 

 

MŠMT uvedlo zaměstnání s univerzitou, jako platnou výjimku pro ubytování na kolejích 

 

 

13. Jsem medik povolaný k výkonu služby. Musím se někde registrovat nebo psát čestné 

prohlášení, či mohu v ubytování pokračovat automaticky? 

 

ubytování pokračuje automaticky a není nutné nikam psát 

 

 

14. Týká se opatření nějak cizinců? 

 

opatření se žádným způsobem netýká cizinců jenom občanů ČR 

 

 

15. Máme na primárně medické koleji (Heyrovského, Plzeň) ubytovaných pár studentů na 

různých oborech Západočeské univerzity. Musí kolej opustit nebo můžou s mediky zůstat 

 

Opatření se týká každého studenta samostatně, ne skupiny. Tudíž každý student musí být 

schopen prokázat svůj důvod setrvání na koleji, který nebude odporovat usnesení vlády 

 

 

16. Musím oznamovat, že pokoj opouštím, když smlouvu nevypovídám a hodlám pokoj dále 

platit? 

 

je dobré tuto informaci sdělit ubytovací kanceláři v případě opuštění pokoje na delší dobu. 

zejména z bezpečnostních důvodů. 

 

 

17. Jsem pracující, ale pracovní poměr nemám uzavřený s univerzitou. Jak mám postupovat? 

Vyplnit čestné prohlášení o tom, že na koleji potřebuji zůstat z pracovních důvodů? 

 

pracovní důvod není oprávněným důvodem pro setrvání na kolejích. pro tyto účely UK nabízí 

ubytování v hotelu Krystal 

 

 

18. Ako majú postupovať tí, ktorí si posunuli nástup na kolej? Môžu naň v posunutom termíne 

nastúpiť napr v prípade, že sa jedná o niekoho, komu zanikne bydlisko v nasledujúcich dňoch 

a s ubytovaním na koleji počítal? Teda nemá kam inam ísť. 

 

na kolej je možné nastoupit v případě, že se kolej stane jeho jediným bydlištěm. 



 

 

19. Když zůstanu na koleji, ale situace se zhorší (zákaz vycházení). Tak bych asi už ráda jela 

domu. Bude možné stále vypovědět smlouvu bez sankcí? 

 

V případě změny opatření, nebo jejich zpřísnění, budeme opět posuzovat další postupy 

případně odpuštění sankcí za ukončení smluv o ubytování 

 

 

20. Bude sa predlžovať doba na vysťahovanie, aby nedošlo k húfnemu hromadeniu ľudí na 

ubytovačkách, ktoré by viedlo k zbytočnému šíreniu nákazy? Takisto by to dovolilo ľuďom, 

ktorí nie sú na koleji, lepšie si plánovať cestu. Aj tak sú ich lôžka nepredajné v čase platnosti 

nariadenia. 

 

studenti mají opustit koleje nejpozději do 14.10. termín byl UK prodloužen do 16.10. V tuto 

chvíli dle četnosti požadavků na ukončení smluv zatím nehrozí shlukování většího počtu osob 

a situace bude zvládnutelná 

 

 

21. Ráta sa s predĺžením otváracej doby ubytovačiek vo štvrtok a piatok? 

 

určitě, jestli dojde k ukončování ubytování, budou úřední hodiny prodlouženy 

 

 

22. Jaký způsobem je možné se nechat bezplatně testovat ve smyslu, jak ve svém projevu k 

národu avizoval ministr zdravotnictví ČR? A je to uvedeno u v prohlášení 

na https://www.msmt.cz/aktualni-opatreni-pro-vysoke-skoly-v... 

 

O bezplatném testování budeme studenty informovat ihned jak obdržíme jakékoliv 

informace. Rozešleme informace emailem. 

 

 

23. Jak mohu pokračovat v ubytování, jsem-li medik, dobrovolně pomáhající během pandemie v 

nemocnici/ hygieně. Tzn.1.-6. ročník LFP 

 

Na mediky se usnesení vlády nevztahuje, ubytování pokračuje bez omezení 

 

 

24. Budou se posouvat data nástupu na kolej (pro lidi, co ještě nenastoupili, i pro lidi, co 

nastoupili, vystěhovali se a mají tak platnou rezervaci od listopadu)? 

 

ano, data nástupů se budou posouvat 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.msmt.cz%2Faktualni-opatreni-pro-vysoke-skoly-v-souvislosti-s-covid-19%3Ffbclid%3DIwAR0-rRUVLAWZYFFNKWfKkHEhu7FgTecyigd32s6knfDKRMIQ339N-TZ8m1s&h=AT3rf5s0qb56kbsrq7Bs5U72pC87ZvDqZWf1LruGSbVfQiNH6ZzaDb2-G21tf3qCkvZT4aBr_w2CdMhKW7Nnpar6kipGABqUqMOgJ1Qtr394_7vh5K6I4T7UxPDheY5ou2cu&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1iWdmAjfcRnETazb07EDFv-8oR_3qxsG-rBAsf3dyZSPR-7Rq6JUN9lXVPgAgGxjz6zFoJYHkwV_CWpaMGoq0f9z9P3VcnP6-qIkjvtNpHdqBqz1Ct1WV3KSFuWpNIkYUJbTNTCNqYuswmJYxvkqSjX8YTy-BvcBIj3UayxwpvXAh94UPaDJOiU6eMu1bF4MbzWIcLLta6GK_aLBWmxK_tIs0t2rUwH1HTUHI

