Ubytovací řád Českého vysokého učení technického v Praze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 5. srpna 2019 pod
čj. MSMT-26821/2019-1 Ubytovací řád Českého vysokého učení technického v Praze.

……………………………………………………
Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

UBYTOVACÍ ŘÁD
ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tento Ubytovací řád Českého vysokého učení technického v Praze upravuje ubytování studentů
Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „ČVUT“), absolventů ČVUT či studentů jiných
vysokých škol v ubytovacích zařízeních ČVUT (dále jen „kolej“); studenti a absolventi jsou dále označeni
termínem ”student”, pokud z textu neplyne jinak. Ubytovací řád se vztahuje přiměřeně také na
studenty jiné školy ubytované v kolejích a na studenty ČVUT ubytované v ubytovacích zařízeních jiné
veřejné vysoké školy na základě smlouvy mezi veřejnými vysokými školami.

(1) Kolejemi se rozumí

Článek 2
Vymezení pojmů

a) ubytovací zařízení ve vlastnictví ČVUT,
b) ubytovací zařízení jiných vysokých škol dočasně poskytnuté ČVUT k ubytování studentů ČVUT,
c) jiná ubytovací zařízení zajištěná ČVUT k ubytování studentů ČVUT (zejména hotely, penziony).
(2) Scénářem ubytování a jeho přílohami, Harmonogramem ubytování a Všeobecnými ubytovacími
podmínkami se rozumí úprava postupů a podmínek při poskytování ubytování studentům na
kolejích. Scénář ubytování vydává rektor po projednání v Akademickém senátu ČVUT.
(3) Domovním řádem, který vydává ředitel kolejí, se rozumí stanovení základních práv a povinností
ubytovaných studentů a Správy účelových zařízení ČVUT nebo jiného provozovatele kolejí (dále
jen "SÚZ") při zajišťování provozu a údržby kolejí.
(4) Studentskou samosprávou se rozumí orgán, který je oprávněn jednat za ubytované studenty,
složený ze studentů a studenty volený, podle zásad statutu dané studentské samosprávy.
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Článek 3
Koleje ČVUT
(1) Činnost a provoz kolejí řídí a organizuje ředitel SÚZ v souladu se zvláštními předpisy, vnitřními
předpisy ČVUT, vnitřními předpisy jeho součástí nebo předpisy jiného provozovatele.
(2) Ředitel SÚZ spolupracuje s orgány studentské samosprávy koleje při řešení otázek týkajících se
studentů ubytovaných v kolejích.
Článek 4
Rozhodování o ubytování
(1) Na ubytování v koleji není právní nárok.
(2) Ubytování se poskytne studentům na základě Scénáře ubytování ČVUT (Harmonogramu ubytování
a Všeobecných ubytovacích podmínek) na příslušný akademický rok.
(3) Ubytování bude poskytnuto na základě smlouvy o ubytování, která je uzavřena podle občanského
zákoníku.
Článek 5 Rozmístění
studentů v kolejích
(1) Ženy a muži se ubytují odděleně.
(2) Ubytování ženy s mužem je možné na vlastní žádost každého z nich za předpokladu dosažení věku
18 let u obou ubytovaných studentů.
(3) Na žádost ženatého studenta nebo vdané studentky je možné poskytnout ubytování manželským
párům na vyhrazené manželské koleji za předpokladu, že oba studují vysokou školu a alespoň
jeden z nich je studentem ČVUT.

Článek 6
Práva a povinnosti studenta

(1) Student má právo zejména
a) podat žádost o ubytování v ubytovacím zařízení v souladu se Scénářem ubytování
(Harmonogramem ubytování a Všeobecnými ubytovacími podmínkami),
b) uzavřít, v případě přidělení ubytování, s ČVUT smlouvu o ubytování, a to nejpozději v den
ubytování,
c) obdržet ubytovací průkaz koleje, který ho opravňuje ke vstupu do koleje, v níž je ubytován,
d) ubytovat se v koleji ČVUT v době zkoušky v délce 2 nocí na každou zkoušku podle platného
Scénáře ubytování; toto písmeno se vztahuje pouze na studenty ČVUT,
e) rezervovat si ubytování
akademický rok,

na základě

platného

Scénáře

ubytování

pro příslušný

f) užívat společné prostory koleje,
g) být informován o všech závažných skutečnostech ovlivňujících chod koleje, a to nejméně
týden předem, pokud to nevylučuje havarijní stav,
h) předkládat

orgánům

studentské

samosprávy

nebo

vedoucímu

koleje

návrhy
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(2) Ubytovaný student je povinen zejména
a) uzavřít smlouvu o ubytování a ubytovat se na koleji podle Scénáře ubytování,
b) předložit vedoucímu koleje při nástupu do koleje doklady nezbytné pro evidenci ubytovaných
stanovené Scénářem ubytování,
c) řídit se ustanoveními tohoto řádu, pokyny ředitele SÚZ, vedoucího koleje, pokud nejsou
v rozporu se zvláštními předpisy, tímto řádem a ostatními vnitřními předpisy (Domovní řád),
d) odevzdat při ukončení pobytu vedení koleje v pořádku zapůjčený inventář, předat pokoj,
vrátit ubytovací průkaz a klíče, odhlásit se z evidence a vyrovnat veškeré zejména peněžité
závazky vůči ČVUT a toto si nechat potvrdit ve výstupním listě.
(3) Další práva a povinnosti ubytovaných studentů upravuje občanský zákoník, smlouva o ubytování,
Scénář ubytování (Harmonogram ubytování a Všeobecné ubytovací podmínky)
a Domovní řád příslušné koleje a Provozní řády vydané ČVUT.

Článek 7
Práva a povinnosti SÚZ
(1) SÚZ má právo zejména
a) rozhodovat o žádosti studenta o ubytování,
b) uzavírat, měnit nebo vypovídat smlouvy o ubytování, a to v souladu se zvláštními předpisy
a důvody sjednanými ve smlouvě o ubytování (Všeobecných ubytovacích podmínkách),
c) vydávat provozní pokyny v rozsahu své působnosti.
(2) SÚZ je povinna zejména
a) dbát o řádné hospodaření se svěřeným majetkem, ochraňovat ho před poškozováním,
ničením a ztrátou,
b) provádět rezervace a rozmístění studentů podle Scénáře ubytování na příslušný akademický
rok,
c) spolupracovat se zvolenými studentskými samosprávami a dbát především oprávněných
zájmů studentů.
Článek 8
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Ubytovací řád ČVUT, registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne

1. září 2017 pod č.j. MSMT-21850/2017, ve znění pozdějších změn.
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(2) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem ČVUT dne

19. června 2019.
(3) Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství,

mládeže a tělovýchovy.
(4) Tento řád nabývá účinnosti dnem 9. září 2019.

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., v.r.
rektor

4

