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1. Stanovení standardních cen za ubytování na kolejích UK

ě čNa základ  l. 3 odst. 3  Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze, v platném
ězn ní ř (dále  jen  „ ád“)  a  kalkulace  provedené  Kolejemi  a  menzami  UK a  po  projednání

ěAkademickým senátem UK dne 22. kv tna 2009 stanovuji pro ubytování na vysokoškolských
kolejích UK pro akademický rok 2009/10 tyto základní standardní ceny:

Kolej Kč/den
Jednota 84,24 Kč
Petrská 132,10 Kč
Arnošt z P. 101,28 Kč
Budeč 90,91 Kč
Švehlova 66,60 Kč
Na Větrníku 70,70 Kč
Hvězda  70,05 Kč
Kajetánka 84,69 Kč
Komenského 155,28 Kč
I. Olbracht 72,37 Kč
Nová kolej 72,67 Kč
17. listopadu 94,62 Kč
Otava+Vltava 70,28 Kč
Hostivař 84,41 Kč
Bolevecká 73,45 Kč
Heyrovského 68,23 Kč
Šafr. pavilon 72,78 Kč
Na Kotli 72,54 Kč
J. Palacha 69,31 Kč

2. Stanovení koeficientů vyjadřujících typ a úroveň ubytování 

ě č řNa základ  l. 3 odst. 4 ádu stanovuji tyto koeficienty ř ňvyjad ující typ a úrove  ubytování:

  1  lůžkový pokoj 1,25
  2  lůžkový pokoj 1
  3  lůžkový pokoj 0,8
  4  lůžkový pokoj 0,7
  5  lůžkový pokoj 0,6

Pokoj se sociálním zařízením 1,15

ř ě ů žTyto koeficienty vyjad ující pom r standardní ceny mezi jednotlivými druhy pokoj  se pou ijí
žv dy v rámci dané koleje tak, aby řrozdíl výsledné bilance celkového p íjmu za den ubytování

ůž ůrealizovaného na všech l kách koleje za standardní cenu (oproti stavu, kdy koeficient  není
žpou ito)  byl  nulový  a  s ž ňtím,  e  u  pokoje  spl ujícího  více  kritérií  se  koeficienty  násobí;

za čur ující z č ů ů čhlediska po tu jednotlivých typ  pokoj  se pokládá stav ke dni ú innosti tohoto
řopat ení.
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3. Stanovení koeficientů vyjadřujících dobu, na kterou je ubytování požadováno

ě č řNa  základ  l.  3  odst.  5  ádu  stanovuji  tyto  koeficienty  řvyjad ující  dobu,  na  kterou  je
ž č ěubytování po adováno a skute n  realizováno:

- ůubytování do 7 dn : 2,0
- ůdo 30 dn : 1,5
- ůdo 90 dn *: 1,35
- ůdo 270 dn *: 1,1
- ůdo 334 dn : 1,0 č(v . standardního ubytování na školní rok)
- ů334-364 dn : 0,917** 

* ň ř ěod data nástupu na kolej alespo  do 30. 6. 2010 bez p erušení (minimáln  však na
   ůdobu 30 dn ) 1,0

** ř č ěSleva p i celoro ním ubytování odpovídá odpušt ní  platby za posledních 30 ůdn
ř ě ě ěubytování, resp. dalšímu vyrovnání p i zm n  ceny b hem ubytování.

Realizovaná standardní cena za ubytování pro akademický rok 2009/10 bude vycházet z ceny
vzniklé  ze  základní  standardní  ceny  (bod  1)  upravené  podle  bodu  2  a  násobené  zde
uvedenými koeficienty. 

4. Daň z přidané hodnoty

K ě ř ů ř č ňstandardní  cen  vzniklé  podle  p edchozích  bod  se  p ipo ítává  da  z řp idané  hodnoty
a řpop . místní poplatek za ubytování osob v řubytovacích za ízeních podle platných právních
ř ůp edpis .

5. Přehled standardních cen 

řP ehled standardních cen s ž ůpou itím koeficient  podle bodu 2 a navýšených o DPH je uveden
v ř řp íloze tohoto opat ení. 

V ěPraze dne 25. kv tna 2009

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.  
       rektor 
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