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  rektorka 

 

            Plzeň 16. ledna 2014 

                  ZCU 001315 /2014 
 

 
Dodatek č. 1 ke směrnici rektora č. 39R/2011   

ZÁSADY UBYTOVÁNÍ STUDENT Ů A PROVOZNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD 
 
S účinností od 20. ledna 2014 provádím změny ve směrnici rektora č. 39R/2011 Zásady 
ubytování studentů a provozní a ubytovací řád takto: 
 
1. Ruší se v článku 1 odst. 1 a nahrazuje se tímto zněním: 
 

„(1) O přidělení ubytovacího místa musí student požádat. Žádost se podává elektronicky 
na webových stránkách http://skm.zcu.cz do data uvedeného v harmonogramu ubytování 
vydávaného pro každý akademický rok formou rozhodnutí rektora na návrh ředitele 
Správy kolejí a menz (dále jen „SKM“). Na přidělení ubytovacího místa není právní 
nárok.“ 

 
2. Ruší se v čl. 1 odst. 2 a nahrazuje se tímto zněním: 
 
„(2) Nezbytnou podmínkou pro přijetí žádosti je zaplacení kauce podle čl. 5.“ 

 
3. Ruší se v článku 1 odst. 3 a nahrazuje se tímto zněním:  
 

„(3) Žádosti posuzuje SKM. SKM přednostně přiděluje ubytovací místa studentům ZČU, 
a to na základě kritéria, kterým je dojezdová vzdálenost studenta z místa bydliště do místa 
studia.“ 

 
4. V čl. 1 se za odst. 3 vkládá nový odst. 4, který zní: 
 

„(4) Každá z fakult má právo nejpozději do 31. 7. požádat SKM o zablokování až 30 
ubytovacích míst na následující akademický rok pro fakultní účely.“ 

 
5. V čl. 1 se dosavadní odst. 4 a 5 označují jako odst. 5 a 6. 
 
6. V čl. 1 odst. 5 se číslice „2“ nahrazuje číslicí „1“. 
 
7. Čl. 1 odst. 6 zní: 
 

„(6) Bližší podmínky o termínech stanoví každoročně harmonogram ubytování.“ 
 
8. V čl. 3 odst. 1 se číslice „3“ nahrazuje číslicí „2“. 
 
9. V čl. 3 odst. 3 se číslice „4“ nahrazuje číslicí „3“. 
 



 2 

10. Ruší se v článku 5 odst. 1 a nahrazuje se tímto zněním: 
 

„(1) Za účelem snížení rizika vzniku odpovědnosti za škodu na majetku ZČU a ke krytí 
škod prokázaných jednoznačně studentovi v průběhu ubytování je žadatel o ubytování 
současně s podáním žádosti povinen složit kauci ve výši 1 500,- Kč, a to převodem na 
bankovní účet ZČU č. 78887000/2700  s uvedením celého rodného čísla bez lomítka jako 
variabilního symbolu.“ 

 
11. Ruší se v článku 5 odst. 5 a nahrazuje se tímto zněním: 
 

„(5) Po ukončení smlouvy je kauce studentovi na základě jeho vlastnoručně podepsané 
písemné žádosti vrácena. Žádost o vrácení kauce je třeba podat nejpozději 
do 1 kalendářního roku od ukončení smlouvy. Vzor žádosti o vrácení kauce je uveden na 
webových stránkách www.skm.zcu.cz. Kauce bude vrácena nejpozději do 30 dnů od 
doručení žádosti. Kauce nebude vrácena, je-li spolehlivě prokázáno, že student má vůči 
ZČU nevyrovnaný závazek po lhůtě splatnosti.“ 

 
12. V čl. 7 odst. 3 se číslice „5“ nahrazuje číslicí „4“. 
 
12. Ruší se příloha č. 1 – Žádost o přidělení ubytovacího místa. 
 
13. Dosavadní příloha č. 2 – Smlouva o ubytování na kolejích, se označuje jako příloha 
č. 1 a její nové znění je přílohou tohoto dodatku.  

 
14. Dosavadní přílohy č. 3 až 5 se označují  jako přílohy č. 2 až 4. 
 
15. V čl. 3 přílohy č. 4 – Provozní a ubytovací řád, se text „Kč 5.000,-“ vypouští 

a nahrazuje se textem „odpovídající stonásobku ceny ubytování za jeden den.“ 
 

 
 
 
        
                                                         

    doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. 
 
 
 
Příloha č. 1 
Smlouva o ubytování na kolejích 
 
 
 
Rozdělovník 
- kolegium rektora   
- kolegium kvestora   
 
Vyřizuje: SKM, č. tel. 377 634 853  
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Příloha č. 1 

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ NA KOLEJÍCH  
 

I. Smluvní strany 

Pan(í) ............................................................................................. Rodné číslo: ....................................... 

Student(ka) fakulty ........................................................................ Číslo OP: ........................................... 

Bytem: ....................................................................................................................................................... 

(dále jen „ubytovaný“) 
a 

Západočeská univerzita v Plzni se sídlem Univerzitní č. 8, 306 14 Plzeň 
bankovní spojení: 78887000/2700 (var. symbol: celé rodné číslo bez lomítka,  spec. s.: 7777) 

zastoupená ředitelem Správy kolejí a menz ……………………………… 
(dále jen „SKM“) 

uzavírají podle ustanovení § 2326 až 2331 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto smlouvu o 
ubytování. 

II. Předmět  a doba trvání smlouvy 
Na základě této smlouvy poskytuje SKM ubytovanému jedno ubytovací místo (lůžko) s příslušenstvím 

v pokoji č. .................... v budově ........................................................................................…………….. ….. 

vybaveném inventurním seznamem (příloha) na dobu určitou, a to od ………………. do ……………….  

III. Povinnosti stran 
1.  Povinnosti SKM: 
• odevzdat ubytovanému ubytovací místo ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený 

výkon jeho práv spojených s ubytováním v souladu se směrnicí rektora č. 39R/2011; stav předávaného 
zařízení dle inventurního seznamu je zaznamenán v protokolu o předání a převzetí ubytovacího místa. 

2.  Povinnosti ubytovaného: 
• dodržovat Kolejní řád a prováděcí vnitřní normy a řádně a včas platit cenu za ubytování podle platného 

ceníku, 
• nepřenechat bez souhlasu SKM své ubytovací místo nebo jeho část jiné osobě a 
• nebránit vstupu do pokoje osobám provádějícím kontrolu v souladu s Kolejním řádem. 

IV. Odstoupení od smlouvy 
1. Ubytovaný může od této smlouvy písemně odstoupit před uplynutím sjednané doby. 
2. ZČU může od této smlouvy písemně odstoupit před uplynutím sjednané doby, jestliže ubytovaný přes 

výstrahu neplní povinnosti z této smlouvy nebo hrubým způsobem porušuje ustanovení směrnice 
rektora č. 39R/2011. 

3. Odstoupení je účinné k poslednímu dni měsíce, ve kterém bylo odstoupení doručeno druhé smluvní 
straně. 

V. Ostatní ustanovení 
1. ZČU je oprávněna zejména v případě ekonomického zájmu nebo v případě prováděných rekonstrukcí 

přidělit ubytovanému i jiné ubytovací místo, než jaké je uvedeno v čl. II. této smlouvy. 
2. Pro vztahy smlouvou výslovně neupravené platí příslušná ustanovení zákona a směrnice rektora č. 

39R/2011. 
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech. 
 
V Plzni dne ................. 201...  
  ............................................. ............................................ 
                                                                                   SKM                                                  ubytovaný 
Příloha 
Protokol o předání a převzetí ubytovacího místa 
 


