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OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 9/2018 

 

Ceník za hostinské ubytování v Kolejích a menzách U niverzity Karlovy, ur čený 

pro vyhrazenou skupinu osob, ú činný od 1. 9. 2018 

 
 
V souladu s Řádem pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb Univerzity Karlovy (dále jen 
„UK“), část III. Čl. 11, odst. 3 (dále jen „Řád služeb“) vydávám tento ceník za hostinské ubytování, 
určený pro vyhrazenou skupinu osob. Ceny jsou stanoveny ve smyslu tohoto opatření jako 
zvýhodněné tržní ceny a ve smyslu ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou stanoveny jako ceny sjednané dohodou. 
Ceník je závazný pro všechny ubytovací kapacity Kolejí a menz a jeho ú činnost je stanovena dnem 
1. 9. 2018, na dobu neur čitou.    
 
Vyhrazenou skupinou osob, ubytovaných v kolejích UK, se pro účely tohoto opatření rozumí: 
 

a) nestudující partner, ubytovaný společně se studentem a dítětem, po předložení oddacího listu 
nebo čestného prohlášení o spolužití partnerů, 

b) absolvent UK a jiné VŠ v době do dvou let od úspěšného dokončení studia, po předložení 
dokladu o absolvování studia, který je ubytován mimo manželskou kolej, 

c) absolvent UK ubytovaný v manželské koleji v době do dvou let od úspěšného dokončení 
studia, po předložení dokladu o absolvování studia, 

d)  nestudující partner, ubytovaný společně absolventem a dítětem, po předložení oddacího listu 
nebo čestného prohlášení o spolužití partnerů, 

e) účastník CŽV UK na základě písemné objednávky fakulty UK nebo po předložení potvrzení o 
účasti CŽV UK, 

f) student soukromé vysoké školy v prezenční či kombinované formě studia v českém jazyce po 
předložení dokladu o studiu a uchazeč přijatý ke studiu soukromé vysoké škole v prezenční či 
kombinované formě studia v českém jazyce po předložení potvrzení o přijetí, 

g) student programů Erasmus/Sokrates soukromých vysokých škol na základě písemné 
objednávky Evropské kanceláře příslušné soukromé vysoké školy,  

h) student střední školy a vyšší odborné školy; student střední školy může být v koleji UK 
ubytován jenom s podmínkou, že dovršil 18. rok věku života a k žádosti předloží platné 
potvrzení o studiu. 

 
1. Ceny za ubytování pro vyhrazenou kategorii osob pod písm. a), c) a d) ubytovaných 

nestudujících partner ů a absolvent ů ubytovaných v manželské koleji Hv ězda 
 
V manželské koleji Hvězda může být ubytován nestudující partner, ubytovaný společně se studentem 
a dítětem. Dále v manželské koleji může být ubytování absolvent UK v době do dvou let od úspěšného 
dokončení studia, po předložení dokladu o absolvování studia a jeho nestudující partner a dítětem.  
 
 
 
 



 
Ceny za ubytování v 1NP koleje: 
 

 
 
 
Uvedené ceny za ubytování v manželské koleji jsou ceny za jedno lůžko a jeden lůžkoden, včetně 
aktuální zákonné sazby DPH a poskytovaných služeb. 
 

a) Využívá-li ubytovaný se svým dítětem pouze polovinu buňky, činí celková úhrada 
standardní cenu za dvě lůžka ve dvoulůžkovém pokoji se sociálním zařízením. 

 
b) Využívá-li ubytovaný se svým dítětem pouze polovinu buňky, činí celková úhrada 

standardní cenu za jedno lůžko na dvoulůžkovém pokoji se sociálním zařízením 
navýšenou o cenu za ubytování dítěte, která se stanoví ve výši 26 Kč s DPH za jeden 
lůžkoden. 

 
 

Ceny za ubytování ve 2NP až 5NP koleje: 
 

 
 
 
 
Uvedené ceny za ubytování v manželské koleji jsou ceny za jedno lůžko a jeden lůžkoden, včetně 
aktuální zákonné sazby DPH.  
 
Cena za ubytování neobsahuje cenu za tyto poskytnuté služby: odběr elektrické energie, vodné a 
stočné.  
 
Ubytovaný se zavazuje hradit tyto služby zálohovými platbami. Výše těchto plateb bude uvedena 
ve Výpočtovém listu, který bude jako příloha nedílnou součástí Ubytovací smlouvy pro manželskou 
kolej. Zálohy za spotřebu elektrické energie, vodného a stočného budou vyúčtovány k poslednímu 
dni daného roku na základě podružného měření a aktuálních cen energií a služeb. Ostatní služby 
jsou součástí ceny za ubytování.  
 
Využívá-li ubytovaný se svým dítětem celý 4 - lůžkový pokoj, činí celková úhrada čtyřnásobek výše 
uvedené ceny za ubytování na lůžku.  
 
 
 
 
 
 
 

Cena za 1 
lůžkoden
vč. DPH

Cena za období
průměrného měsíce(30dnů)

vč. DPH v Kč

Výpočet ceny za 1 
lůžkoden

vč. DPH v Kč
Výpočet cena za 1 měsíc

vč. DPH v Kč

Hvězda

4 lůžkový 
pokoj se soc. 
zař.
(manželské) 14 28 75 2250

Kolej
Typ

ubytování
Počet 

pokojů
Počet 
lůžek

Cena ubytování platná pro
 dálku ubytování 7 až 300dnů

Cena za 1 
lůžkoden
vč. DPH

Cena za období
průměrného měsíce(30dnů)

vč. DPH v Kč

Výpočet ceny za 1 
lůžkoden

vč. DPH v Kč
Výpočet cena za 1 měsíc

vč. DPH v Kč

Hvězda

4 lůžkový 
pokoj se soc. 
zař.
(manželské) 28 122 65 1890

Kolej
Typ

 ubytování
Počet

pokojů
Počet
lůžek

Cena ubytování platná pro
 dálku ubytování 7 až 300dnů



 
2. Ceny za ubytování kategorie vyhrazených osob pod  písm. b), e), f), g) a h)  

 
Uvedené ceny ubytování jsou ceny za jedno lůžko a jeden lůžkoden, včetně aktuální zákonné sazby 
DPH.  

Cena za 1 
lůžkoden

vč. DPH v Kč

Cena za 1 
lůžkoden

vč. DPH v Kč

Počet
pokojů

Počet
lůžek

Výpočet ceny za 
1 lůžkoden

vč. DPH v Kč

Výpočet ceny za 
1 lůžkoden

vč. DPH v Kč

Jednota 1 lůžkový pokoj 6 6 250,00 174,00
1 lůžkový pokoj se soc. zař. 2 2 250,00 201,00
2 lůžkový pokoj 32 64 200,00 144,00
3 lůžkový pokoj 52 156 150,00 118,00
4 lůžkový pokoj 38 152 150,00 103,00

Budeč 1 lůžkový pokoj 17 17 250,00 170,00
2 lůžkový pokoj 88 176 250,00 129,00
3 lůžkový pokoj 7 21 150,00 108,00

Švehlova 1 lůžkový pokoj 24 24 250,00 139,00
2 lůžkový pokoj 187 374 250,00 103,00
2 lůžkový pokoj se soc. zař. 2 4 250,00 123,00
3 lůžkový pokoj 97 291 150,00 88,00
4 lůžkový pokoj 7 28 100,00 77,00

Na Větrníku 1 lůžkový pokoj 256 253 250,00 141,00
2 lůžkový pokoj 524 1080 250,00 98,00

Hvězda 1 lůžkový pokoj 252 252 250,00 141,00
1 lůžkový pokoj se soc. zař.
v buňce 1+1 70 70 300,00 227,00

1 lůžkový pokoj se soc.zař. 10 10 400,00 258,00
1 lůžkový pokoj se soc. zař.
Nadstandard 20 20 450,00 319,00
2 lůžkový pokoj 393 786 250,00 105,00

2 lůžkový pokoj se soc. zař.
v buňce 2+2 96 296 250,00 113,00

Kajetánka 1 lůžkový pokoj se soc. zař. 190 190 250,00 170,00
2 lůžkový pokoj se soc. zař. 481 962 250,00 129,00

Komenského 1 lůžkový pokoj se soc. zař. 107 107 250,00 196,00
2 lůžkový pokoj se soc. zař. 75 150 250,00 160,00

17. listopadu 1 lůžkový pokoj se soc. zař. 12 12 250,00 170,00
2 lůžkový pokoj se soc. zař. 724 1448 250,00 132,00

Nová kolej 2 lůžkový pokoj 78 156 250,00 113,00
Otava + Vltava 1 lůžkový pokoj se soc. zař. 46 46 250,00 149,00

2 lůžkový pokoj se soc. zař. 776 1552 250,00 103,00
Hostivař 1 lůžkový pokoj se soc. zař. 12 12 250,00 149,00

2 lůžkový pokoj 80 160 250,00 108,00
2 lůžkový pokoj se soc. zař. 195 390 250,00 124,00
3 lůžkový pokoj se soc. zař. 1 3 150,00 98,00

Bolevecká 1 lůžkový pokoj se soc. zař. 20 20 250,00 136,00
2 lůžkový pokoj se soc. zař. 144 288 250,00 100,00
4 lůžkový pokoj 9 36 100,00 64,00

Heyrovského 2 lůžkový pokoj se soc. zař. 62 62 250,00 100,00
3 lůžkový pokoj se soc. zař. 20 60 150,00 81,00

Šafránkův 2 lůžkový pokoj 58 116 250,00 95,00
pavilon 2 lůžkový pokoj se soc. zař. 6 12 250,00 110,00
Na Kotli 1 lůžkový pokoj 72 72 250,00 118,00

2 lůžkový pokoj 503 1006 250,00 95,00
2 lůžkový pokoj se soc. zař. 30 60 250,00 108,00
3 lůžkový pokoj 1 3 150,00 77,00
4 lůžkový pokoj 15 60 100,00 68,00

Jana Palacha 1 lůžkový pokoj se soc. zař. 12 12 250,00 131,00
2 lůžkový pokoj se soc. zař. 36 72 250,00 104,00
3 lůžkový pokoj se soc. zař. 46 138 150,00 84,00

Cena za 
ubytování platná 
od 8 dní a déle

Kolej Typ ubytování

Počet
pokojů

Počet
lůžek

Cena za
 ubytování 

platná
 pro délku 

ubytování od 1 
do 7 dní



 
Pro absolventy ubytované v ubytovací kapacitě koleje, kteří v koleji bydlí déle než 2 roky po 
úspěšném dokončení vysokoškolského studia, se sjednává přechodné období pro ukončení 
ubytování v délce 1 roku, to znamená, že ubytování bude těmto osobám ukončeno nejpozději do 
13. 9. 2019.   
 
Tímto opatřením se zrušuje Opatření ředitele č. 6/2017 – Ceník za hostinské ubytování v Kolejích a 
menzách Univerzity Karlovy pro vyhrazenou skupinu osob, účinný od 14. 9. 2017, vydané dne  
11. 5. 2017.   
 
Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a účinnosti dnem 1. 9. 2018. 
                         
 
 
 
 
 
                                                                                               Bc. Ing. Jiří Macoun    v.r. 
                                                  ředitel Kolejí a menz 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Mgr. M. Hurdová, vedoucí ÚUS 
 
Rozdělovník:  

- vedoucí Útvaru ubytovacích služeb   
- vedoucí Ekonomického útvaru 
- vedoucí Kontrolního útvaru 
- vedoucí kolejí 

 


