
Instrukce pro rozmisťování mobilních stojanů 
v prostorách VŠE na Žižkově

 ● Mobilní stojany slouží pouze k orientačním účelům (ne propagačním), proto musí být rozmístěny po co nejkratší dobu.
 ● Mobilní stojany se rezervují prostřednictvím formuláře – viz bod 4. http://pr.vse.cz (Poskytované služby studenti/zaměstnanci).
 ● Pro jeden účel lze rezervovat maximálně 3 stojany (výjímečně více pro zvlášť významné akce, a to po dohodě s odd. PR  

na pr@vse.cz).
 ● K dispozici jsou stojany pro tiskoviny velikosti A3 na šířku nebo na výšku a A4 na výšku. Stojany na plakáty velikosti A2 se 

půjčují výjimečně na velké akce celoškolského významu na základě zvláštní žádosti na pr@vse.cz.
 ● Mobilní stojany si vyzvedávají organizátoři akce v Infocentru VŠE v přízemí Nové budovy v jeho úředních hodinách  

(pondělí až pátek 9:00–16:30). 
 

 ● Rozmístění stojanů je možné pouze v místech barevně vyznačených na přiložených pláncích. Nikde jinde (v jiných částech či 
patrech daných budov, ani v jiných budovách VŠE) není rozmístění stojanů možné.1

 

 ● Mobilní stojany vrací organizátoři akce zpět do Infocentra v úředních hodinách.2

 ● V případě nesprávného rozmístění mobilních stojanů budou pracovníky odd. PR či Správy areálu stojany vráceny 
do Infocentra. V takovém případě či v případě nevrácení mobilních stojanů po skončení akce organizátoři riskují, že jim při 
další příležitosti nebudou stojany zapůjčeny.

Kontakt: oddělení public relations VŠE, kancelář NB 171, linka 5754, e-mail pr@vse.cz

1 Důvodem jsou pravidla požární ochrany VŠE.
2 Pokud akce začíná před úředními hodinami Infocentra nebo končí po nich, je možné si stojany vyzvednout den předem a vrátit až následující den ráno. Je nutné 

během rezervace na tuto skutečnost upozornit. 01

https://docs.google.com/forms/d/1ePO6XxwFr42YBCL0ZNXIuM9ULxcsTcaElZ27rfXL8sY/viewform
http://pr.vse.cz/


Areál VŠE Žižkov – plán povoleného umístění 
mobilních stojanů
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Areál VŠE Žižkov - PLÁN POVOLENÉHO UMÍSTĚNÍ STOJANŮ TYPU A str. 1

02

nám. W. Churchilla

Italská budova
(str. 5)

Stará budova 
(str. 5)

Rajská budova
(str. 4)

Nová budova (str. 3)

ul
ic

e 
It

al
sk

á



Areál VŠE Žižkov – Nová budova

  Povolené umístění mobilních stojanů

U VSTUPU DO BUDOVY je umístění stojanu povoleno
POUZE ZVENČÍ BUDOVY, VEDLE DVEŘÍ a to tak,
aby stojan nezasahoval do dveří – tzn. do únikové cesty.
Umístění stojanu „mezi posuvné dveře“ je ZAKÁZÁNO

 Areál VŠE Žižkov - NOVÁ BUDOVA
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Povolené umístění stojanů typu A
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U VSTUPU DO BUDOVY je umístění stojanu povoleno
POUZE ZVENČÍ BUDOVY, VEDLE DVEŘÍ a to tak, 
aby stojan nezasahoval do dveří - tzn. do únikové cesty.
Umístění stojanu „mezi posuvné dveře“ je ZAKÁZÁNO
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Areál VŠE Žižkov – Rajská budova

  Povolené umístění mobilních stojanů
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Areál VŠE Žižkov - RAJSKÁ BUDOVA

Povolené umístění stojanů typu A
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Areál VŠE Žižkov – Stará budova
V prostoru budovy není povoleno žádné
umístění mobilních stojanů

výjimka – stojan lze umístit ke stěně vedle dveří
před vstupem do budovy z náměstí W. Churchilla

  Povolené umístění mobilních stojanů

Areál VŠE Žižkov – Italská budova
V prostoru budovy není povoleno žádné
umístění mobilních stojanů

výjimka – stojan lze umístit ke stěně vedle dveří před vstupem 
do budovy z ulice Italská a do prezentačního prostoru mezi 
menzami

V PROSTORU BUDOVY NENÍ POVOLENO ŽÁDNÉ 
UMÍSTĚNÍ STOJANŮ TYPU A
výjimka - stojan lze umísit ke stěně vedle dveří před vstupem do budovy 
z ulice Italská

Areál VŠE Žižkov - MENZA ITALSKÁ
 

Areál VŠE Žižkov - STARÁ BUDOVA

Nám. W. Churchilla

V PROSTORU BUDOVY NENÍ POVOLENO ŽÁDNÉ 
UMÍSTĚNÍ STOJANŮ TYPU A
výjimka - stojan lze umísit ke stěně vedle dveří 
před vstupem do budovy z Náměstí W. Churchilla

U VSTUPU DO BUDOVY je umístění stojanu povoleno
POUZE ZVENČÍ BUDOVY, VEDLE DVEŘÍ a to tak, 
aby stojan nezasahoval do dveří - tzn. do únikové cesty.
Umístění stojanu „mezi dveře“ je ZAKÁZÁNO

Povolené umístění stojanů typu A
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U VSTUPU DO BUDOVY je umístění stojanu povoleno
POUZE ZVENČÍ BUDOVY, VEDLE DVEŘÍ a to tak,
aby stojan nezasahoval do dveří – tzn. do únikové cesty.
Umístění stojanu „mezi dveře“ je ZAKÁZÁNO
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