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Zásady provozu a využívání výcvikových středisek Univerzity Karlovy 
 

 

 

 

 

 

Čl. I 

Výcviková střediska Univerzity Karlovy 

 

1. Správu a provoz výcvikových středisek Univerzity Karlovy („dále jen „výcviková    

střediska“) zabezpečuje Správa budov a zařízení. 

2.  Správa budov a zařízení spravuje tato výcviková střediska:  

a) Albeř č. p. 99, Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec, (dále jen „VS Albeř“) 

b) Dobronice u Bechyně č. p. 115, okres Tábor, (dále jen „VS Dobronice“) 

c) Horní Poříčí č. p. 59, okres Strakonice, (dále jen „VS Horní Poříčí“) 

d) Špindlerův mlýn č. p. 83 - Patejdlova bouda, okres Trutnov (dále jen „VS Patejdlova 

bouda“) 

e) Pec pod Sněžkou, Velká pláň č. p. 159, okres Trutnov (dále jen „VS Pec pod Sněžkou“). 

  

 

Čl. II 

Provoz ve výcvikových střediscích 

 

1. Výcviková střediska slouží k zajištění ubytování, stravování, sportu a rekreace s touto 

prioritou: 

     a) výuka studentů UK 

     b) rekreace zaměstnanců UK 

     c) rekreace členů Klubu Alumni UK a Alumni fakult UK 

     d) ostatní aktivity (sportovní kluby, spolky atd.)  

2. Objednávku ubytování ve výcvikových střediscích lze učinit pouze 

prostřednictvím     elektronického       rezervačního      systému      na      webové      adrese 

     http://www.cuni.cz/UK-305.html (dále jen „rezervační systém“). Všeobecné podmínky 

rezervací tvoří přílohu tohoto opatření. 

3. VS Patejdlova bouda a VS Pec pod Sněžkou jsou celoročními středisky, která  jsou  

provozována celoročně, s výjimkou technické odstávky. Informace o termínu odstávky 

je  uveřejněna vždy před zahájením akademického roku, tj. vždy do 30. září  na stránkách  

rezervačního systému. Provoz celoročních středisek je rozdělen na zimní sezonu, trvající od 

1. prosince do 31. března, a letní sezonu trvající od 1. června do 30. září. 

4. VS Albeř, VS Dobronice a VS Horní Poříčí jsou letními  středisky, která jsou provozována 

pouze v hlavní sezoně, tj. v době od 15. dubna do 15. října. V době mimo hlavní sezonu 

je  možné individuálně sjednat ubytování prostřednictvím rezervačního systému 

za  podmínek v něm stanovených.  

 

 

Čl. III 

Stanovení termínů rekreací zaměstnanců pro aktuální rok 

 

Konkrétní  termíny rekreací v daném roce  budou  zveřejněny v  rezervačním  systému  vždy   

http://www.cuni.cz/UK-305.html
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30. ledna  pro jednotlivá výcviková střediska takto: 

a) VS Albeř: 

1. týden (třetí týden v červenci) bez organizovaných aktivit 

2. týden (čtvrtý týden v červenci) s organizovanými aktivitami 

3. týden (první týden v srpnu) s organizovanými aktivitami 

    4. týden (druhý týden v srpnu) s organizovanými aktivitami 

b) VS Dobronice: 

1 týden (první nebo druhý týden v srpnu) bez organizovaných aktivit 

c) VS Horní Poříčí: 

    1. týden (třetí týden v červenci) s organizovanými aktivitami 

    2. týden (čtvrtý týden v červenci) s organizovanými aktivitami 

    3. týden (první týden v srpnu) s organizovanými aktivitami   

    4. týden (druhý týden v srpnu) s organizovanými aktivitami  

d) VS Patejdlova bouda: 

    dle volných kapacit v období od 1. července do 31. srpna   

e) VS Pec pod Sněžkou 

     dle volných kapacit v období od 1. července do 31. srpna   

 

 

Čl. IV 

Organizace ubytování  

 

1. Při výukových a hromadných akcích je vedoucí této akce povinen týden před příjezdem      

oznámit vedoucímu výcvikového střediska a v kopii na e-mailovou adresu 

vyuka.rekreace@ruk.cuni.cz skutečný počet osob. Tím není dotčena povinnost uhradit 

storno poplatek z nečerpané ubytovací kapacity podle čl. V.   Volná ubytovací kapacita bude 

uvolněna prostřednictvím rezervačního systému  pro další zájemce.  

2. Při příjezdu na  výcvikové středisko každý rekreant předloží vedoucímu výcvikového 

střediska elektronicky potvrzenou, příp. vytištěnou objednávku spolu s dokladem 

o  zaplacení rekreace. Zaměstnanci UK se prokáží správci výcvikového střediska platným 

průkazem zaměstnance UK, členové Klubu Alumni UK nebo Alumni fakult UK se prokáží 

platným průkazem člena Klubu Alumni UK nebo Alumni fakulty UK. V případě, 

že   zaměstnanecký vztah k UK nebo členství v Klubu Alumni UK nebo Alumni fakulty UK 

v den nástupu na  rekreaci nebude prokázáno, bude zaměstnanec UK a   s ním ubytované 

osoby  nebo člen Klubu Alumni UK nebo Alumni fakulty UK povinen uhradit za pobyt cenu 

dle platného ceníku pro ostatní osoby. Na doúčtování ceny vystaví UK fakturu se splatností 

30 dní.      

3. Doba příjezdu a možnost ubytování na jednotlivá výcviková střediska v den nástupu 

je  stanovena v  čase od 14:00 - 17:00 hodin. V den odjezdu je nutné výcvikové středisko 

opustit do  12:00 hodin, v případě nedodržení tohoto termínu bude účtována smluvní pokuta 

ve výši 500 Kč/osoba. 

4. Osoby ubytované ve výcvikovém středisku jsou povinny dodržovat provozní řád tohoto 

střediska.  

 

 

Čl. V 

Vznik a zrušení smlouvy, storno poplatky 

 

1. Okamžikem potvrzení objednávky ubytování ve výcvikovém středisku prostřednictvím 

rezervačního  systému je  uzavřena smlouva  podle § 2326 zák. č. 89/2012 Sb., občanského  
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    zákoníku ve znění pozdějších předpisů.  

2. Odstoupit od smlouvy lze: 

    a)  písemně na adresu Univerzita Karlova - SBZ, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, 

    b) elektronicky na adresu: vyuka.rekreace@ruk.cuni.cz.  

3. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující povinen zaplatit Univerzitě Karlově 

odstupné - storno poplatky:  

     - v případě odstoupení od smlouvy v době  30 – 15 dní před sjednaným dnem nástupu 

k  ubytování ve výši 30 % z celkové ceny,     

     -  v případě odstoupení od smlouvy v době 14 a méně dní před sjednaným dnem nástupu  ve 

výši 100 % z celkové ceny. 

4. Povinnost uhradit storno poplatek podle odstavce 3 se vztahuje i na objednatelem zrušené 

objednávky  fakult nebo dalších součástí UK  v rámci výuky podle čl.  II  odst. 1 písm. a). 

V případě zrušení části objednané ubytovací kapacity vzniklá povinnost k úhradě storno 

poplatku ve výši podle odstavce 3 z ceny nečerpané ubytovací kapacity.   

5. Povinnost platit storno poplatek nevzniká, pokud bude doloženo lékařské potvrzení 

nejpozději do 15 dnů od odstoupení od smlouvy. 

6. UK může bez náhrady písemně odstoupit od smlouvy o rekreaci z vážných důvodů, jimiž se 

rozumějí zejména organizační důvody, vyskytnuvší se potřeba kapacity výcvikového 

střediska pro  zajištění akcí souvisejících s výukou. 

7. UK může vypovědět s okamžitou platností smlouvu o ubytování, porušuje-li ubytovaný 

v průběhu pobytu i přes výstrahu hrubě své povinnosti ze smlouvy anebo dobré mravy.      

 

Čl. VI 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ceny za ubytování a stravování ve výcvikových střediscích upravuje samostatné opatření   

kvestora. 

2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. května 2022. 

3. Opatření kvestorky č. 2/2016 se zrušuje. 

 

 

V Praze dne 29.  dubna 2022 

 

  

                                                                                JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 

                                                                                                   kvestor 
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             Příloha č. 1   

Všeobecné podmínky rezervací výcvikových středisek UK  
 

 

 

Objednávky ubytování lze uskutečnit pouze v elektronickém rezervačním systému na adrese:  

http://www.cuni.cz/UK-305.html  (dále jen „rezervace“). 

Ze zadání rezervace do systému automaticky nevyplývá potvrzení  rezervace ani nárok 

na poskytnutí služeb.  

Rezervace (objednávka)  je  ze strany UK – SBZ potvrzena  e-mailem  doručeným  na uvedenou  

kontaktní e-mailovou  mailovou adresu ve znění: „Uživatel (administrátor) potvrdil objednávku 

číslo….“. 

Potvrzením objednávky dojde k uzavření smlouvy a žadateli o rekreaci bude vystavena faktura 

na úhradu ceny. Neuhrazením faktury ve lhůtě splatnosti smlouva zaniká a uvolněná kapacita 

bude nabídnuta dalším zájemcům. 

Rezervace mimo vyhlášené termíny je akceptovatelná při naplnění kapacity střediska, nebo při 

počtu 15 platících osob v celoročních střediscích, či počtu 80 platících osob v letních 

střediscích. 

 

V případě organizování hromadných mimouniverzitních akcí při objednávce kompletní lůžkové 

kapacity střediska může být poskytnuta sleva až do výše 20 % z celkové ceny – viz  opatření 

kvestora, kterým se stanoví ceny za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích 

UK a cen za pronájem sportovišť ve Sportovním centru Hostivař.  

Podmínkou pro ubytování na všech střediscích je doklad o zaplacení pobytu a prokázání splnění 

všech aktuálně platných podmínek (epidemických opatření apod.). 

Žádosti o rezervaci rekreace jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém byly elektronickým systémem 

přijaty, avšak jejich pořadí podléhá prioritám stanoveným v čl. 2 opatření kvestora.  

V případě zájmu o zařazení do seznamu náhradníků žadatelů o ubytování, je třeba zaslat žádost 

na e-mail: vyuka.rekreace@ruk.cuni.cz nebo vyuka.rekreace@ruk.cuni.cz. Žádosti 

náhradníků o  ubytování budou vyřizovány   podle data doručení jejich žádosti. 

 

a. Rezervace služeb v celoročních výcvikových střediscích 

 

•  přihlašování výukových akcí UK v Peci pod Sněžkou a v Patejdlově boudě probíhá: 

- zimní sezona – od 1.9 do 30. 9. daného roku 

- letní sezona – od 1.10 do 31. 10. daného roku 

• termíny rekreací na následující rok  budou vyhlášeny vždy takto: 

- zimní rekreace - do 30. 9. aktuálního roku na základě zbylé volné kapacity po  přihlášení 

výukových akcí 

- letní rekreace - do 31. 12. aktuálního roku na základě zbylé volné kapacity po  přihlášení 

výukových akcí. 

http://www.cuni.cz/UK-305.html
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V  rámci  těchto  termínů budou  akceptovány objednávky  na  celotýdenní pobyty,   kratší 

pobyty pouze v případě volné kapacity 

 

 V případě zájmu o pobyt mimo vyhlášené termíny rekreací (státní svátky, dny pracovního 

volna, apod.), bude při splnění níže stanovených podmínek umožněn pobyt zájemcům ve 

dnech, ve kterých neprobíhají na příslušném výcvikovém středisku  žádné výukové akce,  

a  to pouze tehdy, pokud souhrnný počet objednávek dosáhne 15 platících osob a doba 

pobytu bude od dvou nocí výše.  

Termín uzávěrky objednávek pro mimořádné termíny bude 10 dní před příjezdem. 

Ve stejném termínu (10 dnů před příjezdem) bude také potvrzena konečná rezervace 

b. Rezervace služeb na letních výcvikových střediscích: 

 

• přihlašování výukových akcí UK na letní střediska pro následující kalendářní rok bude    

umožněno vždy od 1. 10. do 31. 10. aktuálního roku, 

• přihlašování ostatních akcí (hromadné akce UK a jiných škol či subjektů) pro následující 

kalendářní rok bude umožněno vždy od 1. 11. do 31. 12. aktuálního roku, 

• termíny letních rekreací budou vždy vyhlášeny na základě zbylé volné kapacity 

po přihlášení výukových akcí, nejpozději však do 30. 11. aktuálního roku.  

 

 Přihlašování letních rekreací bude organizováno vždy takto: 

- zaměstnanci UK - vstup do rezervačního systému bude umožněn na základě 

zaměstnaneckých ID uvedených na zaměstnaneckém průkazu (osmimístné číslo pod 

fotografií) v termínu: 

- VS Albeř od  -  1. 2. aktuálního roku od 08:00 hodin 

- VS Dobronice - 2. 2. aktuálního roku od 08:00 hodin 

- VS Horní Poříčí – 3. 2. aktuálního roku od 08:00 hodin 

- VS Patejdlova bouda – 4. 2. aktuálního roku od 08:00 hodin 

- VS Pec pod Sněžkou – 5. 2. aktuálního roku od 08:00 hodin 

  

          V rezervaci je třeba uvést jména a příjmení všech rekreantů, včetně objednatele,  datum 

narození a  rodinný poměr k objednavateli. 

 

          Zvýhodněná cena se vztahuje na přímé rodinné příslušníky: manželka/manžel 

zaměstnance/zaměstnankyně, družka/druh zaměstnance/zaměstnankyně,  synové a dcery 

zaměstnance/zaměstnankyně od 3 let věku bez omezení horní věkové hranice, rodiče 

zaměstnance/zaměstnankyně, rodiče manželky/manžela zaměstnance/zaměstnankyně. 

Ostatní rodinné příslušníky lze přihlásit pouze za plnou sazbu.  

         Zaměstnanec/zaměstnankyně UK je  oprávněn kromě přímých rodinných příslušníků  

na  své jméno přihlásit maximálně 4 další osoby, které platí za ubytování plnou sazbu, za 

podmínky, že se sám rekreace také zúčastní. Pokud zaměstnanec/zaměstnankyně 

objednávku pro svoji osobu následně stornuje, bude stornována celá objednávka. 

 

         Uvolněný termín bude nabídnut zájemci, který byl přihlášen na emailové adrese: 

vyuka.rekreace@ruk.cuni.cz  nebo eva.vyhnalova@ruk.cuni.cz. U těchto žádostí má 

SBZ výlučné právo určit, komu bude uvolněný termín nabídnut. Přednost 

má zaměstnanec, který svou poptávku poslal dříve.  

 

mailto:vyuka.rekreace@ruk.cuni.cz
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         Do přihlášky  se uvádějí pouze rodinní příslušníci a další osoby v maximálním počtu 

4  osob dle  výše uvedených podmínek. 

 

         Ostatní osoby se přihlašují samostatně v daném termínu. Pokud budou přihlášeni dříve, 

než je standartní termín, bude jejich objednávka stornována.  

 

- bývalí zaměstnanci UK v důchodu - vstup do rezervačního systému bude umožněn 

na základě čestného prohlášení o dřívější  existenci pracovního poměru na UK 

a odchodu do důchodu z UK, pomocí příslušné kolonky určené bývalým 

zaměstnancům, od 15. 2. aktuálního roku od 8:00 hodin, 

  

- členové klubu Alumni UK a Alumni fakult UK - vstup do rezervačního systému 

bude umožněn na základě ID, které bylo členům přiděleno klubem, od 15. 2. 

aktuálního roku od 08:00 hodin, 

 

- ostatní zájemci – vstup do rezervačního systému bude umožněn od 1. 3. aktuálního 

roku od 08:00 hodin, přihlášení probíhá pomocí osobních údajů, které budou zároveň 

sloužit jako fakturační údaje. 

Ve výše uvedených termínech  budou akceptovány objednávky na celotýdenní pobyty. Pokud 

by se kapacita střediska nenaplnila,  budou akceptovány objednávky na pobyty kratší než 7 dní. 

Takové pobyty je možné objednávat od 1. 6. aktuálního roku. 

 

 

V Praze dne 26.  dubna 2022 

 

 

 

          JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 

                                                                                                   kvestor 

  

  

       

 

 

 


