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OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 19/2015
Ceník ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze
pro studenty – cizince studující paralelní studijní program v cizím jazyce,
platný od 1. 9. 2015

1.

Stanovení cen
Na základě Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb Univerzity Karlovy v Praze, Čl. 11
odst. 3 stanovuji ceny pro ubytování studentů – cizinců studujících 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.

2.

Vyhrazené kapacity a ceny
Studenti – cizinci studující paralelní studijní program v cizím jazyce se ubytovávají ve vyhrazených
kapacitách v kolejích Kajetánka, Komenského, Hostivař, Otava a 17. listopadu v Praze, v koleji
Bolevecká v Plzni a v koleji Jana Palacha v Hradci Králové.

Jednolůžkový
245
265
215
245
215
350
145
165

Kolej
Kajetánka
Komenského
Otava
17. listopadu
Hositvař
Hvězda
Bolevecká
Jana Palacha

Typ pokoje
Dvoulůžkový
215
216
185
215
175
N/A
135
150

Třílůžkový
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
90

Uvedené ceny jsou za jedno lůžko a jednu noc, včetně platné zákonné sazby DPH. Cena ubytování
zahrnuje pravidelní denní úklid, výměnu lůžkovin, ručníků.

3.

Dodatečné kapacity
V případě překročení kapacit určených pro ubytování studentů – cizinců studujících paralelní studijní
program v cizím jazyce lze ubytovat tyto studenty také v dalších kapacitách těchto kolejí:

Kolej
Na Větrníku *
Hvězda *
Heyrovského
Na Kotli
∗

Typ pokoje
Jednolůžkový
185
175
N/A
159

Dvoulůžkový
165
150
138
149

Sociální zařízení je na chodbě
Uvedené ceny jsou za jedno lůžko a jednu noc, včetně platné zákonné sazby DPH. Cena ubytování
zahrnuje pravidelní denní úklid, výměnu lůžkovin, ručníků.

4.

Podmínky ubytování a účtování cen
Studenti jsou ubytováni na základě písemné žádosti z příslušné fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
V případě, že student požaduje ubytování ve vícelůžkovém pokoji sám, bude k ceně za ubytování
přiúčtována cena za neobsazená lůžka v daném pokoji podle tohoto ceníku (viz odst. 2. a 3.) v souladu
se smlouvou o ubytování, část Všeobecné ubytovací podmínky.

5.

Ukončení ubytování
Ubytování skončí:
a) uplynutím doby, na kterou bylo toto ubytování sjednáno, nedohodnou-li se smluvní strany
písemným dodatkem ke smlouvě o ubytování na prodloužení doby ubytování,
b) před uplynutím sjednané doby ubytování písemnou výpovědí smlouvy ze strany ubytovaného, i
bez uvedení důvodu, s jednoměsíční výpovědní lhůtou, plynoucí od prvního dne následujícího po
doručení výpovědi ubytovateli.

Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a účinnosti dnem 1. 9. 2015 a zároveň se zrušuje Opatření
ředitele č. 24/2012 ze dne 27. 12. 2012.
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