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Stanovení režijních a dalších cen pro ubytování na kolejích
UK
1. Stanovení režijních cen za ubytování na kolejích UK
Na základě kalkulace provedené Kolejemi a menzami UK stanovuji tyto režijní ceny pro ubytování na vysokoškolských
kolejích UK:
a. 67 Kč / den pro kolej:

• Jednota
• Arnošt
• Budeč
• Švehlova
• Albertov

b. 57 Kč / den pro kolej:
• Větrník
• Hvězda
• Nová kolej
• Houštka
• Heyrovského
• Šafránkova kolej
• Olbrachtova kolej

c. 71 Kč / den pro kolej:
• 17.listopadu
• Kajetánka
• Jižní město
• Hvězda-buňky
• Bolevecká

d. 160 Kč / den pro kolej:
• Komenského
• Petrská

e. 65 Kč / den pro koleje:
• v Hradci Králové

f. 266 Kč / den pro apartmány

Tato režijní cena je úhradou za ubytování:
• studentů UK při ubytování do jednoho měsíce ze studijních důvodů
• osob přijatých ke studiu magisterského nebo prezenčního doktorského studijního programu, jde-li o ubytování na

dobu do jednoho měsíce v době prázdnin, je-li toto ubytování řádně odůvodněno
• účastníků pobytů na UK - aspiranti, stážisti a osoby vykonávající odbornou praxi
• studentů vysokých škol mimo UK, kteří jsou účastníky výměnných pobytů realizovaných na UK, nebo jsou účastníky

jiných studentských akcí - pokud nejsou ubytování v kapacitě hostinských pokojů

2. Stanovení dalších cen za ubytování na kolejích UK
Pověřuji tímto ředitele Kolejí a menz, aby v souladu s příslušnými předpisy stanovil výši dalších cen za ubytování na
kolejích UK, mimo kolejného a režijní cenu.

V Praze dne 14. června 2002
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prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.
rektor


