Vážení studenti,
rádi bychom Vám poskytli dodatečné vysvětlení k výzvě studentům ze dne 13.10.2020, která
byla zveřejněna na webových stránkách KaM a současně Vám byla zaslána prostřednictvím
VUT zprávy.
Především je třeba uvést, že výzva byla formulována v návaznosti na usnesení vlády
č. 408/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, které se týkalo zákazu ubytování českých studentů
(až na výjimky) na vysokoškolských kolejích. To bylo také v úvodu výzvy konstatováno.
Dále bylo uvedeno, že se studenti mají do 16.10.2020 včetně z kolejí vystěhovat a své
odstěhování z kolejí oznámit Správě kolejí a menz. Pokud by se do zmíněné doby z kolejí
nevystěhovali, vše by fungovalo dle běžných podmínek a ubytovací smlouvy. Oznámení
a žádost o slevu bylo tedy nutné také oznámit do příslušného data.
Vzhledem k obecně poměrně nepřehledné situaci a ve snaze reagovat operativně tak došlo
k tomu že textace informace o slevě za ubytování neobsahovala datum. Ohledně poskytování
slev z úhrady za ubytování tedy došlo k chybě způsobené jednotlivcem a přehlédnutím neúplné
textace. Poskytnutí slevy nemůže být, bohužel, uplatněno před 14.10.2020. Věřím, že toto
stanovisko pochopíte. Jsme přesvědčeni, že přijatými opatřeními, se snažíme vycházet
v nelehké a nepřehledné situaci studentům vstříc. Příkladem může být vlastně samotný fakt, že,
ačkoliv na slevu z úhrady za ubytování není právní nárok (na pokojích zůstávají věci studentů,
pokoje jsou stále „obsazeny“), přesto vedení školy rozhodlo o poskytnutí 40 % slevy za období
od účinnosti krizového opatření do konce října 2020. Přiklonili jsme se také k řešení, že pokud
český student opustí koleje a má v pokoji ponechány pouze své věci, podrží si tak nárok kdykoli
se na koleje vrátit. V neposlední řadě dalším dokladem pochopení ze strany vedení VUT
a Kolejí a menz může být i to, že poté, co byl nouzový stav prodloužen, jsme od 3.11. do konce
nouzového stavu, tj. zatím do 20.11.2020, poskytli absolutní slevu dokonce plných 100%.
Věřím proto, že i v pro nás nelehké situaci pochopíte, že mohla nastat tato komunikační chyba,
kterou potřebujeme ošetřit opravou, resp. tímto vysvětlením.
Přiznáváme tedy, že na naší straně vznikla chyba ve formulaci, kdy jsme bez ohledu na
předchozí text ve výzvu formulovali tak, že z ní šlo dovodit, že se sleva poskytne za celý měsíc
říjen. Bohužel však toto nebylo úmyslem a ona sleva se skutečně měla a má vztahovat k období
vyhlášeného nouzového stavu, tj. až od data 14.10.2020. Snad je tato chyba omluvitelná velmi
nepřehlednou situací, která vznikla po vydání vládního krizového opatření, které bylo v určitém
ohledu nejednoznačné a teprve dodatečně ji MŠMT výkladem upřesňovalo. V této době jsme
museli reagovat na velké množství dotazů studentů včetně vyhodnocování dopadů této situace
na fungování a hospodaření Kolejí a menz VUT.
V žádném případě nebylo naším úmyslem nikoho poškodit, ale právě naopak vyjít studentům
vstříc, tím, že nemusí hradit plnou cenu za koleje jako na ostatních vysokých školách.
Přijměte prosím naši omluvu za ne zcela jasnou formulaci a upřesnění, že se sleva 40% za
kolejné poskytuje za splnění daných podmínek v říjnu pouze za období 14. – 31.10.2020.
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