UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, K O L E J E A M E N Z Y , Voršilská 1, Praha 1

čj. 149/2010
V Praze dne 23. 4. 2010

OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 8/2010

Stanovení standardních cen pro ubytování v kolejích Univerzity Karlovy
v Praze v akademickém roce 2010/2011

K provedení :
čl. 11 odst. 3 Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb Univerzity
Karlovy v Praze

1. Stanovení standardní ceny (SC) za ubytování v koleji
Na základě čl. 11 Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb Univerzity Karlovy v Praze
(dále jen UK) stanovuji standardní ceny pro ubytování ve vysokoškolských kolejích UK pro
akademický rok 2010/2011. Standardní cena je stanovena jako denní a skládá se ze základní
standardní ceny (ZSC) pro danou kolej vynásobené koeficientem typu pokoje a koeficientem
vybavenosti dle odst. 3. Vypočte se dle vzorce:

SC = ZSC x kt x kv
Celková cena za ubytování se stanoví s ohledem na skutečnou délku ubytování postupem uvedeným
v odst. 5 nebo 7.
2. Základní standardní cena (ZSC)
Základní standardní cena je uvedena v Kč za den a bez DPH.

Kolej

Kč/den
(bez DPH )

Jednota

85,62 Kč

Petrská

133,44 Kč

Arnošta z Pardubic

103,57 Kč

Budeč

92,84 Kč

Švehlova

68,16 Kč

Na Větrníku
Hvězda

71,83 Kč
71,35 Kč

Kajetánka

86,57 Kč

Komenského

133,54 Kč

I. Olbrachta

72,45 Kč

Nová kolej

74,07 Kč

17. listopadu

97,00 Kč

Otava+Vltava

72,35 Kč

Hostivař

86,11 Kč

Bolevecká

74,68 Kč

Heyrovského

69,73 Kč

Šafránkův pavilon

74,10 Kč

Na Kotli

73,23 Kč

J. Palacha

71,05 Kč

2. Koeficienty vyjadřující typ ubytování a vybavenost
a) Koeficienty vyjadřující typ ubytování (kt) :
1 lůžkový pokoj

1,25

2 lůžkový pokoj

1

3 lůžkový pokoj

0,8

4 lůžkový pokoj

0,7

5 lůžkový pokoj

0,6
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b) Koeficienty vyjadřující vybavenost (kv) :
pokoj se sociálním zařízením
pokoj bez sociálního zařízení

1,15
1,00

Tyto koeficienty vyjadřující poměr standardní ceny mezi jednotlivými druhy pokojů se použijí vždy
v rámci dané koleje tak, aby rozdíl výsledné bilance celkového příjmu za den ubytování
realizovaného na všech lůžkách koleje za standardní cenu (oproti stavu, kdy koeficientů není
použito) byl nulový; za určující z hlediska počtu jednotlivých typů pokojů se pokládá stav ke dni
účinnosti tohoto opatření.
4. Ceník standardních cen 2010/11
Ceník standardních cen vypočtených s použitím koeficientů podle odst. 3 a navýšených o DPH je
uveden v příloze tohoto opatření.
5. Výsledná cena za ubytování
Výsledná cena bude na začátku ubytování stanovena dle smluvní délky ubytování tak, že standardní
cena (SC) dle odst. 1 bude vynásobena koeficientem kd dle odst. 6. Pokud bude skutečná délka
pobytu při ukončení ubytování jiná, konečná cena za celkovou dobu ubytování se přepočte dle
odpovídajícího koeficientu.
6. Koeficienty dle délky skutečného pobytu (kd)
Délka ubytování
do 7 dnů
do 30 dnů
do 90 dnů

Koeficient kd
2,0
1,5
1,35

Poznámka

do 270 dnů

1,1

od data nástupu do koleje alespoň do 30. 6. 2011 bez
přerušení (minimálně však na dobu 30 dnů) je
koeficient 1,0

do 334 dnů
335 – 365 dnů

1,0
0,917

(vč. standardního ubytování na školní rok)

od data nástupu do koleje alespoň do 30. 6. 2011 bez
přerušení (minimálně však na dobu 30 dnů) je
koeficient 1,0

7. Výsledná cena za celkovou dobu ubytování při přestěhování do jiné koleje UK
Cena za celkovou dobu ubytování se v případě přestěhování v průběhu akademického roku vypočte
tak, že se sečtou standardní ceny v jednotlivých kolejích vynásobené skutečným počtem dnů pobytu
a tento součet se vynásobí koeficientem kd, který odpovídá celkové době pobytu. Podmínkou je, aby
ubytování bylo nepřerušené.
8. Daň z přidané hodnoty
K ceně, vzniklé podle předchozích odstavců, se připočítává daň z přidané hodnoty a popř. místní
poplatek za ubytování osob v ubytovacích zařízeních podle platných právních předpisů.
9. Schvalovací doložka
Rada Kolejí a menz schválila standardní ceny za ubytování dne 8. dubna 2010.

Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a účinnosti dnem 15. září 2010.

Bc. Jan Šimek , v.r.
předseda Rady Kolejí a menz

Ing. Mojmír B é m , v.r.
ředitel Kolejí a menz
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