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OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 7/2017

Ceník cen za hostinské ubytování v Kolejích a menzách UK,
platný od 15. 5. 2017

I.
V souladu s Čl. 11 odst. 2 písm. b) Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb 
Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „Řád služeb“) vydávám tento „Ceník cen za hostinské ubytování“. 
Ceny jsou stanoveny, ve smyslu ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, jako ceny sjednané dohodou.
Přílohou tohoto opatření je Základní ceník hostinského ubytování (dále jen „ceník“).

II.
Ceník je závazný pro všechny ubytovací kapacity Kolejí a menz a jeho platnost je stanovena na 
dobu neurčitou, počínaje dnem 15. 5. 2017. Řádem služeb a příslušným opatřením ředitele je vydán 
seznam skupin osob, na které se tento ceník vztahuje.

K základnímu ceníku hostinského ubytování je možno uplatnit slevu a přirážku v tomto rozsahu:

1. Sleva

a) až 25% sleva pro skupiny (nad 10 osob),

b) až 30% sleva v případě ubytování klienta ve volné kapacitě vyhrazené pro ubytování 
studentů,

c) až 25% sleva pro cestovní kanceláře a agentury,

d) 25% sleva pro ubytování na slevové karty ostatních vysokých škol ISIC, ITIC, IYTC, Euro 
26, SCHOLAR, GO25, ZTP a Alumni a také pro uchazeče o studium na UK i ostatních 
vysokých školách v souvislosti s konáním přijímacích zkoušek ke studiu

e) 25% sleva pro ubytování zaměstnanců veřejné a státní správy, zaměstnanců ostatních 
vysokých škol

f) až do výše 50% sleva pro dlouhodobé smluvní ubytování.

Slevy uvedené pod písm. a) až c) jsou oprávněni přiznat pouze pověření zaměstnanci Útvaru 
ubytovacích služeb. 

Přiznáním slevy podle písm. d) a e) jsou pověřeni zaměstnanci Útvaru ubytovacích služeb nebo 
odpovědní zaměstnanci ubytovací kanceláře příslušné koleje, a to na základě předložení karty 
uvedené podle písm. d), resp. pozvánky k přijímacímu řízení, a zaměstnaneckého průkazu podle 



písm. e) s tím, že k ubytovacímu dokladu musí být přiložena kopie dokladu opravňujícího čerpat slevu, 
tzn. příslušné karty, pozvánky k přijímacímu řízení či zaměstnaneckého průkazu. 

Slevu uvedenou pod písm. f) je oprávněn přiznat pouze vedoucí Útvaru ubytovacích služeb nebo 
ředitel Kolejí a menz.

Slevy nelze slučovat, při souběhu nároku na více slev bude uplatněna nejvýhodnější sleva pro klienta.

2. Přirážka

25 % pro období Silvestr / Nový rok a Velikonoce.

3. Mimořádná sleva

Mimořádnou slevu nad rámec tohoto opatření je oprávněn povolit pouze ředitel Kolejí a menz.

III.
Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a účinnosti dnem 15. 5. 2017 a zároveň se zrušuje
Opatření ředitele č. 3/2016, ze dne 26. 2. 2016.

                  Ing. Jiří Macoun v.r.
                                   ředitel Kolejí a menz
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