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OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 8/2019 

 

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

pro vyhrazenou skupinu osob – letní škola, ú činný od 1. 6. 2019 

 
V souladu s Řádem pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb Univerzity Karlovy v Praze (dále 
jen „UK“), část III. Čl. 11, odst. 3 (dále jen „Řád služeb“) vydávám tento ceník za hostinské ubytování, 
určený pro vyhrazenou skupinu osob – letní škola. 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. 6. 2019, na dobu neur čitou.    
 
Vyhrazenou skupinou osob – letní škola, ubytovaných v kolejích UK, se pro účely tohoto opatření 
rozumí: 
 

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

- letní škola se obecně rozumí jako celoživotní vzdělávání tj. účastník CŽV UK na základě 
písemné objednávky fakulty UK nebo po předložení potvrzení o účasti CŽV UK, 

 
Ceny ubytování v jednotlivých kolejích jsou uvedeny včetně poskytovaných služeb tj.  
 

- poskytnutí ložního prádla, ročníku a toaletních potřeb (toaletní papír, mýdlo) na pokoj při 
příjezdu hosta, 

- 1 x denně úklid pokoje (vysypání koše, umytí podlahy nebo vysátí koberce), 
- 1 x denně úklid koupelny, kuchyně a společných prostor v buňce (doplnění toaletního papíru 

dle potřeby), 
- každý 3. den pobytu výměna ručníku, 
- 1 x týdně výměna ložního prádla a utření prachu, 
- závěrečný úklid po odjezdu hosta. 

 
 

Koleje 
 

Typ ubytování 
Cena za ubytování 
platná pro délku 

ubytování od 1 do 
7 dní 

Cena za ubytování 
platná pro délku 

ubytování od 8 do 
300 dnů 

Kajetánka 1 lůžkový pokoj se soc. 
zařízením - buňka 

 
269 

 
199 

2 lůžkový pokoj se soc. 
zařízením - buňka 

 
269 

 
199 

Komenského  1 lůžkový pokoj se soc. 
zařízením - buňka 

 
269 

 
199 

2 lůžkový pokoj se soc. 
zařízením - buňka 

 
269 

 
199 

17. listopadu 1 lůžkový pokoj se soc. 
zařízením - buňka 

 
269 

 
199 

2 lůžkový pokoj se soc. 
zařízením - buňka 

 
269 

 
199 

Hostivař 1 lůžkový pokoj se soc. 
zařízením 

 
269 

 
199 



2 lůžkový pokoj se soc. 
zařízením 

 
269 

 
199 

 
Hvězda 

1 lůžkový pokoj bez soc. 
zařízením 

269 199 

2 lůžkový pokoj bez soc. 
zařízením 

269 199 

1 lůžkový pokoj se soc. 
zařízením 

309 239 

2 lůžkový pokoj se soc. 
zařízením 

269 199 

Na Větrníku 1 lůžkový pokoj bez soc. 
zařízením 

269 
 

199 

2 lůžkový pokoj bez soc. 
zařízením 

269 199 

1 lůžkový pokoj se soc. 
zařízením 

269 199 

2 lůžkový pokoj se soc. 
zařízením 

269 199 

 
Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a účinnosti dnem 1. 6. 2019. Tímto opatřením se 
zrušuje Opatření ředitele č. 10/2017 účinný od 1. 10. 2017, vydané dne 29. 9. 2017. 
 
 
 
 
 
                            Ing. Bc. Jiří Macoun, v. r. 
                                        ředitel Kolejí a menz 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Mgr. M. Hurdová, vedoucí ÚUS 
 
Rozdělovník:  

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

 


