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OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 10/2007

Ceník ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze 
pro studenty - cizince studující paralelní studijní program v cizím jazyce
v akademickém roce 2007/08  




1.   Stanovení cen

Na základě Řádu vysokoškolské koleje Čl. 3 odst. 6 stanovuji ceny pro ubytování studentů - cizinců studující paralelní studijní program v cizím jazyce. Ceny za ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze pro tyto studenty jsou stanoveny jako zvýhodněné tržní ceny za hostinské ubytování podle Opatření ředitele č. 23/2006.
 
Vyhrazené kapacity a ceny  

Studenti - cizinci studující paralelní studijní program v cizím jazyce se ubytovávají ve vyhrazených kapacitách podle Opatření rektora č. 16/2007 v kolejích Kajetánka, Komenského, Hostivař, Bolevecká a J. Palacha. 
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List1

		Kolej / typ pokoje		1lůžkový pokoj                (cena za lůžko)		2lůžkový pokoj               (cena za jedno lůžko)		3lůžkový pokoj               (cena za jedno lůžko)

		College name / type of room		single room                 (price per bed)		double room               (price per one bed)		triple room               (price per one bed)

		Kolej Kajetánka		225.00		198.00

		Kolej Komenského		245.00		198.00

		Koleje Hostivař		195.00		165.00

		Kolej Bolevecká				125.00

		Kolej J. Palacha				135.00		80.00

								Ceny vč. DPH

								Price incl. 5% VAT





List2

		Kolej / typ pokoje		1lůžkový pokoj                (cena za jedno lůžko)		2lůžkový pokoj               (cena za jedno lůžko)

		College name / type of room		single room                 (price per one bed)		double room               (price per one bed)

		Kolej Jednota *		195.00		160.00

		Kolej Petrská		295.00		245.00

		Kolej Arnošta z P.*		195.00		160.00

		Kolej Budeč*		167.50		142.50

		Kolej Švehlova*		167.50		142.50

		Kolej Na Větrníku*		147.50		137.50

		Kolej Hvězda		172.50		155.00

		Kolej Hvězda*		147.50		137.50

		Kolej Kajetánka		217.50		192.50

		Kolej Komenského		245.00		195.00

		Kolej 17. listopadu		195.00		165.00

		Kolej Otava, Vltava				125.00

		Koleje Hostivař		195.00		165.00

		Kolej I. Olbrachta*				80.00

		Nová kolej *				80.00

		Kolej Houšťka*				80.00

		Kolej Bolevecká				125.00

		Kolej Heyrovského				125.00

		Kolej Šafránkův pavilón				125.00

		Kolej J. Palacha				135.00

		Kolej Na Kotli*				125.00

		* Sociální zařízení je na chodbě				Ceny vč. DPH

		* Sanitary facility is situated in  the hall.				Price incl. 5% VAT





List3

		Kolej / typ pokoje		1lůžkový pokoj                (cena za jedno lůžko)		2lůžkový pokoj               (cena za jedno lůžko)

		College name / type of room		single room                 (price per one bed)		double room               (price per one bed)

		Kolej Jednota *		200.00		180.00

		Kolej Petrská		300.00		270.00

		Kolej Arnošta z P.*		200.00		180.00

		Kolej Budeč*		170.00		150.00

		Kolej Švehlova*		170.00		150.00

		Kolej Na Větrníku*		170.00		150.00

		Kolej Hvězda		180		160

		Kolej Hvězda*		160		140

		Kolej 17. listopadu		195		170

		Kolej Otava, Vltava				170

		Kolej I. Olbrachta*				90

		Nová kolej *				90

		Kolej Houšťka*				90

		Kolej Heyrovského				125

		Kolej Šafránkův pavilón				125

		Kolej Na Kotli*				125

		* Sociální zařízení je na chodbě				Ceny vč. DPH

		* Sanitary facility is situated in  the hall.				Price incl. 5% VAT
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		Kolej / typ pokoje		1lůžkový pokoj                (cena za lůžko)		2lůžkový pokoj               (cena za jedno lůžko)		3lůžkový pokoj               (cena za jedno lůžko)

		College name / type of room		single room                 (price per bed)		double room               (price per one bed)		triple room               (price per one bed)

		Kolej Kajetánka		225.00		198.00

		Kolej Komenského		245.00		198.00

		Koleje Hostivař		195.00		165.00

		Kolej Bolevecká				125.00

		Kolej J. Palacha				135.00		80.00

								Ceny vč. DPH

								Price incl. 5% VAT
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		Kolej / typ pokoje		1lůžkový pokoj                (cena za jedno lůžko)		2lůžkový pokoj               (cena za jedno lůžko)

		College name / type of room		single room                 (price per one bed)		double room               (price per one bed)

		Kolej Jednota *		195.00		160.00

		Kolej Petrská		295.00		245.00

		Kolej Arnošta z P.*		195.00		160.00

		Kolej Budeč*		167.50		142.50

		Kolej Švehlova*		167.50		142.50

		Kolej Na Větrníku*		147.50		137.50

		Kolej Hvězda		172.50		155.00

		Kolej Hvězda*		147.50		137.50

		Kolej Kajetánka		217.50		192.50

		Kolej Komenského		245.00		195.00

		Kolej 17. listopadu		195.00		165.00

		Kolej Otava, Vltava				125.00

		Koleje Hostivař		195.00		165.00

		Kolej I. Olbrachta*				80.00

		Nová kolej *				80.00

		Kolej Houšťka*				80.00

		Kolej Bolevecká				125.00

		Kolej Heyrovského				125.00

		Kolej Šafránkův pavilón				125.00

		Kolej J. Palacha				135.00

		Kolej Na Kotli*				125.00

		* Sociální zařízení je na chodbě				Ceny vč. DPH

		* Sanitary facility is situated in  the hall.				Price incl. 5% VAT
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		College name / type of room		single room                 (price per one bed)		double room               (price per one bed)

		Kolej Jednota *		200.00		180.00

		Kolej Petrská		300.00		270.00

		Kolej Arnošta z P.*		200.00		180.00

		Kolej Budeč*		170.00		150.00

		Kolej Švehlova*		170.00		150.00
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Dodatečné kapacity

V případě překročení kapacit určených pro ubytování studentů - cizinců studující paralelní studijní program v cizím jazyce lze ubytovat tyto studenty také v dalších kapacitách těchto kolejí:
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		Kolej / typ pokoje		1lůžkový pokoj                (cena za jedno lůžko)		2lůžkový pokoj               (cena za jedno lůžko)

		College name / type of room		single room                 (price per one bed)		double room               (price per one bed)

		Kolej Kajetánka		217.50		192.50

		Kolej Komenského		245.00		195.00

		Kolej 17. listopadu		195.00		165.00

		Koleje Hostivař		195.00		165.00

		Kolej Bolevecká				125.00

		Kolej J. Palacha				135.00

		* Sociální zařízení je na chodbě				Ceny vč. DPH

		* Sanitary facility is situated in  the hall.				Price incl. 5% VAT
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		Kolej / typ pokoje		1lůžkový pokoj                (cena za jedno lůžko)		2lůžkový pokoj               (cena za jedno lůžko)

		College name / type of room		single room                 (price per one bed)		double room               (price per one bed)

		Kolej Jednota *		195.00		160.00

		Kolej Petrská		295.00		245.00

		Kolej Arnošta z P.*		195.00		160.00

		Kolej Budeč*		167.50		142.50

		Kolej Švehlova*		167.50		142.50

		Kolej Na Větrníku*		147.50		137.50

		Kolej Hvězda		172.50		155.00

		Kolej Hvězda*		147.50		137.50

		Kolej Kajetánka		217.50		192.50

		Kolej Komenského		245.00		195.00

		Kolej 17. listopadu		195.00		165.00

		Kolej Otava, Vltava				125.00

		Koleje Hostivař		195.00		165.00

		Kolej I. Olbrachta*				80.00

		Nová kolej *				80.00

		Kolej Houšťka*				80.00

		Kolej Bolevecká				125.00

		Kolej Heyrovského				125.00

		Kolej Šafránkův pavilón				125.00

		Kolej J. Palacha				135.00

		Kolej Na Kotli*				125.00

		* Sociální zařízení je na chodbě				Ceny vč. DPH

		* Sanitary facility is situated in  the hall.				Price incl. 5% VAT





List3

		Kolej / typ pokoje		1lůžkový pokoj                (cena za lůžko)		2lůžkový pokoj               (cena za jedno lůžko)

		College name / type of room		single room                 (price per  bed)		double room               (price per one bed)

		Kolej Jednota *		231.00		180.00

		Kolej Petrská		298.00		269.00

		Kolej Arnošta z P.*		203.00		178.00

		Kolej Budeč*		187.00		154.00

		Kolej Švehlova*		179.00		147.00

		Kolej Na Větrníku*		169.00		148.00

		Kolej Hvězda		178.00		157.00

		Kolej Hvězda*		159.00		139.00

		Kolej 17. listopadu		225.00		198.00

		Kolej Otava, Vltava				169.00

		Kolej I. Olbrachta*				114.00

		Nová kolej *				114.00

		Kolej Houšťka*				114.00

		Kolej Heyrovského				125.00

		Kolej Šafránkův pavilón				125.00

		Kolej Na Kotli*				125.00

		* Sociální zařízení je na chodbě				Ceny vč. DPH

		* Sanitary facility is situated in  the hall.				Price incl. 5% VAT
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Podmínky ubytování a účtování cen 

Studenti jsou ubytováni na základě písemné žádosti z fakulty. 

V případě, že student požaduje ubytování ve vícelůžkovém pokoji sám, bude k ceně pobytu naúčtována cena za neobsazená lůžka v daném pokoji podle tohoto ceníku (viz bod 2 a 3) v souladu s Opatřením rektora č. 16/2007 Čl. 12 odst. 7. 


5.   Platnost ceníku

Ceny uvedené v bodě 2 a 3  jsou platné pro akademický rok 2007/2008.









								Ing. Mojmír  B é m , v.r.
								         ředitel KaM


Zpracoval: Ing. M. Prajer



