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     V Praze dne 13. října 2021 
     Č. j.: VŠE/8185/9202/2021 

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

Vysoká škola ekonomická v Praze (dále jen VŠE) obdržela dne 1. 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) Kolik studentů a pedagogů pozitivně testovaných na onemocnění COVID-19 eviduje 
celkem VŠE od začátku zimního semestru roku 2021, ke dni vyřízení této žádosti? 
II) Zřídila VŠE jakýkoliv prioritní komunikační kanál, kterým mohou studenti škole 
oznamovat případné onemocnění COVIDem-19? 
III) Vytvořilo vedení VŠE jakýkoliv strategický plán/metodiku postupu pro případ, že 
bude některý z jejich studentů pozitivně testován na onemocnění COVID-19 a současně 
bude existovat podezření, že se tento student, již jako potenciálně infekční, účastnil 
výuky? Pokud ano, žádám v souladu s InfZ zaslání těchto dokumentů. 
IV) Obdržela VŠE jakékoliv dokumenty s tématikou popsanou v předchozím bodě od 
nadřízených orgánů, tedy zejména Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví, 
či krajské hygienické stanice? Pokud ano, žádám v souladu s InfZ zaslání těchto 
dokumentů. 
Dodávám, že dotazy v bodech I), III) a IV) jsou vztaženy pouze k zimnímu semestru 2021, 
nikoliv k semestrům předchozím. 
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V odpovědi na Vaši žádost Vám sděluji: 
 
ad 1) Za období od 1. 9. 2021 do dnešního dne obdržela VŠE prostřednictvím emailové 
schránky karantena@vse.cz od 4 zaměstnanců a 17 studentů hlášení o pozitivním výsledku 
testu na onemocnění COVID-19. 
 
ad 2) Ano, pro tento účel VŠE zřídila emailovou schránku karantena@vse.cz. 
 
ad 3) S ohledem na platná opatření Ministerstva zdravotnictví a pokyny Hygienické stanice 
hlavního města Prahy VŠE pouze monitoruje situaci prostřednictvím hlášení obdržených do 
emailové schránky karantena@vse.cz. Pokud by počet nakažených výrazně stoupnul, bude 
VŠE reagovat v souladu s příp. pokyny či doporučeními výše uvedených úřadů. 
 
ad 4) Ve vymezeném období obdržela VŠE od uvedených úřadů pouze dopis pana PhDr. 
Pavla Dolečka, Ph.D., náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT 
ze dne 3. 9. 2021, č. j. MSMT-23938/2021-2, kterým MŠMT na dotaz vznesený Českou 
konferencí rektorů sděluje své stanovisko k výkladu Mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví č. j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN účinného ke dni 1. 9. 2021. Text tohoto 
dopisu připojuji v příloze. 

 
 
 

prof. Ing. Hana Machková, CSc. 
rektorka 
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