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     V Praze dne 3. listopadu 2021 
     Č. j.: VŠE/8574/9202/2021 

 
 
 
Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.  
 

Vysoká škola ekonomická v Praze (dále jen VŠE) obdržela dne 31. 10. 2021 Vaši 
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) následujícího znění: 
I) Jaký je celkový počet nahlášených nakažených studentů a pedagogických pracovníků 
onemocněním COVID-19 na VŠE. Prosím počty oddělit, tedy jedno číslo pro studenty a jedno 
pro pedagogické pracovníky, celkově za období zimního semestru 2021/2022.  
II) Jaký je nominální počet nakažených studentů a pedagogických pracovníků, či jiných 
pracovníků VŠE onemocněním COVID-19 za jednotlivé týdny výuky zimního semestru 
2021/2022.  
III) Deklarovalo vedení VŠE nějaké stropy počtu nakažených, kdy se přejde do online výuky 
(distanční formy), či jiné metriky.  
IV) Jednalo vedení VŠE o jakémkoliv přesunu výuky na distanční formu výuky (ať cvičení či 
pouze přednášek) k dnešnímu dni?  
V) Oznámilo vedení VŠE nějaký proces náhrady výuky pro studenty nakažené COVID-19, 
kteří se nemůžou účastnit prezenční výuky?  
VI) Informovala VŠE studenty, kteří měli výuku společnou s nějakým studentem či 
pedagogickým pracovníkem, který školu informoval o svém pozitivním testu onemocnění 
COVID-19.  
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V odpovědi na Vaši žádost Vám sděluji: 
 
ad 1) Za období od 1. 9. 2021 do dnešního dne obdržela VŠE hlášení o pozitivním výsledku 
testu na onemocnění COVID-19 u 54 studentů a 4 zaměstnanců (z toho pouze 2 pedagogičtí 
pracovníci). 
 
ad 2) Nominální počet nakažených studentů a zaměstnanců VŠE za jednotlivé týdny zimního 
semestru akademického roku 2021/2022 je následující: 

Týden Studenti Zaměstnanci 

20. 9. – 26. 9.  6  0  

27. 9. – 3. 10.  4  0  

4. 10. – 10. 10.  5  2 (1 pedagog, 1 nepedagog) 

11. 10. – 17. 10.  5  0  

18. 10. – 24. 10.  11  0 

25. 10. – 31. 10.  17  1 (pedagog) 

1. 11. – 7. 11.  6  1 (nepedagog) 

 
ad 3) Vedení VŠE průběžně sleduje vývoj pandemie i opatření Ministerstva zdravotnictví 
a na základě toho přijímá potřebná opatření; stropy ani metriky stanoveny nejsou. 
 
ad 4) Vedení VŠE i fakult se shodlo na tom, že se bude snažit udržet prezenční výuku, 
v jednotlivých odůvodněných případech může o přesunu na online výuku rozhodnout děkan. 
 
Ad 5) V případě onemocnění COVID-19 nebo nařízené karantény je postup shodný jako 
v případě jiného onemocnění. 

Ad 6) Rizikové kontakty vyhodnocuje příslušná hygienická stanice, která kontaktuje 
pozitivně testovaného studenta, poté, co obdrží od laboratoře výsledek. Hygienická stanice 
v případě potřeby kontaktuje rovněž VŠE, což se dosud stalo pouze ve dvou případech. 
Hygienická stanice vedení VŠE opakovaně potvrdila, že trasování, resp. vyhodnocení 
rizikových kontaktů je odpovědností hygienické stanice. Doplňuji, že v naprosté většině 
případů studentů, kteří dosud nahlásili pozitivní test, nebyli dotyční několik dní před testem 



 

nám. Winstona Churchilla 4 / 130 67 Praha 3 – Žižkov 
T: +420 224 095 720 / hana.machkova@vse.cz / www.vse.cz 
 

Vysoká škola ekonomická v Praze 
Rektorka 

vůbec ve škole. Pouze v několika málo případech se jednalo o rizikové kontakty s 2, max. 3 
osobami, jejichž jména studenti nahlásili dotyčným i hygienické stanici, když je ta 
zkontaktovala. 

 
 
 

prof. Ing. Hana Machková, CSc. 
rektorka 

 




