
Pokyny rekreací ve výcvikových 
střediscích UK 

 
Čtěte pozorně Opatření kvestorky č. 1/2017 platná od 1.5.2017 a další 

aktualizace pro rok 2018, která budou vyhlášena  

  
Podmínky rezervací  

celoroční střediska:  

 přihlašování výukových akcí UK na zimní střediska vždy od 1.6. do 31.8. 
kalendářního roku 

 zimní rekreace určíme po přihlášení výukových akcí (termín v době jarních 
prázdnin pražských škol se v zájmu zaměstnanců UK pokusíme zachovat) 

 termíny zimních i letních rekreací na následující rok vyhlásíme vždy do 
30.9. aktuálního roku na základě zbylé volné kapacity po přihlášení 
výukových akcí 

 pro letní rekreaci jsou vyhrazeny následující termíny:   
o Pec pod Sněžkou: první 2 týdny v červenci a 2. týden v srpnu 
o Patejdlova bouda: poslední 3 týdny v srpnu 

 
Volné ubytovací kapacity středisek je možné doplnit o rekreanty i během výukových 
akcí, pokud s tím vyjádří souhlas vedoucí výukových akcí. 

V případě projevení zájmu o pobyt mimo vyhlášené termíny rekreací (státní svátky, 
dny pracovního volna, apod.), umožníme pobyty zájemcům ve dnech, ve kterých 
neprobíhají na příslušné chatě žádné výukové akce pouze, pokud jejich souhrnný 
počet dosáhne 15 osob. Termín uzávěrky přihlášek pro takovéto mimořádné 
termíny bude 10 dní před příjezdem. Ve stejném termínu 10 dnů před příjezdem 
bude také potvrzena konečná rezervace.   

letní střediska: 

 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 vždy vyhlásíme na základě zbylé volné kapacity po 
přihlášení výukových akcí, nejpozději však do 30.11. aktuálního roku. 

 přihlašování letních rekreací bude organizováno vždy ve třech termínech: 
o zaměstnanci UK - vstup do rezervačního systému bude umožněn na 

základě zaměstnaneckých ID ode dne 1.2.  aktuálního roku od 08:00 
hodin 

o bývalí zaměstnanci UK v důchodu - vstup do rezervačního systému 
bude umožněn na základě čestného prohlášení o pracovním poměru 
na UK a následném odchodu do důchodu z UK (po potvrzení - 
odkliknutí příslušného okénka) ode dne 15.2. aktuálního roku od 8:00 
hodin  

http://www.cuni.cz/UK-148-version1-stanoveni_cen_za_ubytovaci_slu.pdf


o členové klubu Alumni UK a Alumni fakult UK - vstup do 
rezervačního systému bude umožněn na základě průkazů Alumni UK 
dne 15.2. aktuálního roku od 08:00 hodin 

o ostatní zájemci (komerční) – vstup do rezervačního systému bude 
umožněn dne 1.3. aktuálního roku od 08:00 hodin 

 v těchto termínech budeme akceptovat objednávky na celotýdenní kapacity, 
pokud by se kapacita střediska nenaplnila, budeme akceptovat objednávky 
na pobyty kratší než 7 dní. Takové pobyty je možné objednávat od 1.6. 
aktuálního roku 

 

Stanovení termínu rekreací pro rok 2018 

 termíny přihlašování na rekreace na letních střediscích: 
o od 1.2.2018 od 8:00h přihlašování zaměstnanců UK 

o od 15.2.2018 od 8:00h přihlašování bývalých zaměstnanců UK v 
důchodu a členů klubu Alumni UK a Alumni fakult UK 

o od 1.3.2018 od 8:00h přihlašování ostatních zájemců o rekreace 

Albeř v roce 2018:  
  3 týdny rekreací v těchto termínech: 

  1. týden (15. - 22.7.2018) bez organizovaných aktivit   
  2. týden (22. - 29.7.2018) s organizovanými aktivitami 
  3. týden (29.7. - 5.8.2018) s organizovanými aktivitami  

Dobronice v roce 2018:  
  1 týden rekreace (4. - 11.8.2018), bez organizovaných aktivit 

Horní Poříčí v roce 2018:  
  3 týdny rekreací s organizovanými aktivitami (15.7. - 5.8.2017) 

 
Storno podmínky 

 

Přijetím elektronické objednávky (ve vyjímečných případech písemné objednávky) a 
jejím následným automatickým  potvrzením rezervačního systému (případně 
odpovědného pracovníka SBZ, tel. 224 491 254) se pobyt na všech výcvikových 
střediscích Univerzity Karlovy stává smlouvou dle § 2326 Zákona 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Prakticky to znamená 
blokaci konkrétního místa ubytování pro konkrétní počet osob (stanu, chatky, 
pokoje), přičemž v případě odstoupení od předem objednaného pobytu budou 
účtovány následující storno poplatky: 
 

 31 – 90 dní před nástupem 10 % z celkové ceny objednávky, tento 
storno poplatek bude uplatněn pouze v případě rekreací  

 11 – 30 dní před nástupem 30 % z celkové ceny objednávky 

 10 a méně dní před nástupem 50 % z celkové ceny objednávky 
 
Odstoupení od pobytu je akceptovatelné pouze na základě oznámení na e-mail: 
vyuka.rekreace@ruk.cuni.cz a zároveň písemného oznámení na adresu Správy 
budov a zařízení UK, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1. 
 
Stornopoplatky se neuplatňují, pokud bude doloženo lékařské potvrzení nejpozději 
do 15 dnů od zrušení pobytu.  

mailto:vyuka.rekreace@ruk.cuni.cz


 

Pokyny pro přihlášení do rezervačního systému 

 zaměstnanci UK se přihlašují pomocí zaměstnaneckých ID, které se 
nacházejí na zaměstnaneckém průkazu (osmimístné číslo pod fotografií) 

o uvádějte za jména a příjmení rekreantů také datum narození a 
rodinný poměr vůči objednavateli 

o ve výčtu rekreantů nezapomeňte uvést taktéž sebe (v případě, že není 
objednavatel uvedený, považuje se za to, že se rekreace neúčastní) 

o rodinný příslušník, který je zpoplatněn zvýhodněnou cenou, je - 
manžel/manželka zaměstnance, jejich děti bez věkového omezení a 
rodiče zaměstnance i manžela/manželky v důchodu 

o do přihlášky uvádějte pouze výše uvedené rodinné příslušníky 
o ostatní známí, přátelé atp. se přihlašují samostatně 

 

 bývalí zaměstnanci UK v důchodu se přihlašují do rezervačního systému 
na základě čestného prohlášení o dřívější zaměstnanosti na UK a odchodu do 
důchodu z UK pomocí příslušné kolonky určené bývalým zaměstnancům 

 členové klubu Alumni UK a Alumni fakult UK se přihlašují pomocí ID, 
které jim bylo přiděleno klubem 

 studenti a ostatní zájemci se přihlašují pomocí osobních údajů, které 
budou zároveň sloužit jako fakturační  

 Obecné pokyny 

Při příjezdu na VS UK každý rekreant předloží správci vytištěnou objednávku. 
Zaměstnanci UK se prokáží správci VS platným průkazem zaměstnance UK! 
Členové klubu Alumni UK a Alumni fakult UK se prokáží platným průkazem člena 
klubu Alumni UK! 

V případě organizování hromadných mimouniverzitních akcí při objednávce 
kompletní lůžkové kapacity střediska může ředitel SBZ na základě písemné žádosti 
poskytnout slevu až do výše 15% z celkové ceny.  

V případě neprokázání zaměstnaneckého vztahu k UK bude doúčtován rozdíl cen 
zaměstnanců a ostatních rekreantů! To znamená, že zaměstnanec bez 
zaměstnaneckého průkazu uhradí pobyt za cenu ostatních osob, které nejsou 
v zaměstnaneckém poměru k UK dle platného ceníku. 

Rezervace rekreací se provádí pouze elektronicky na adrese: 

http://www.cuni.cz/UK-305.html 

Žádosti o rezervaci rekreace budou vyřizovány v pořadí, ve kterém byly 
elektronickým systémem přijaty. 

Systém sám potvrdí přijetí rezervace odesláním e-mailu na Vámi zadanou kontaktní 
e-mailovou adresu.  

Doba příjezdu a možnost ubytování na jednotlivá střediska v den nástupu je možné 
v čase od 14:00 - 17:00 hodin. V den odjezdu je nutné středisko opustit do 12:00 
hodin. 

http://www.cuni.cz/UK-305.html
http://www.cuni.cz/UK-305.html


V případě převisu poptávky a zájmu o zařazení na seznam čekatelů zašlete žádost 
na e-mail vyuka.rekreace@ruk.cuni.cz. O vyřízení žádosti bude rozhodnuto 
v souladu s Kolektivní smlouvou.  
 

mailto:vyuka.rekreace@ruk.cuni.cz

