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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a 5 

zákona č.   111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), dne 15. června 2015 pod čj. MSMT-21033/2015 změnu Řádu pro 

poskytování ubytovacích a stravovacích služeb Univerzity Karlovy v Praze.  

 

      .......................................... 

             Mgr. Karolína Gondková 

      ředitelka odboru vysokých škol 
 

 

ZMĚNA 
 

ŘÁDU PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH  
 

A STRAVOVACÍCH SLUŽEB 
 

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 
 

 

Akademický senát Univerzity Karlovy 

se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 

a podle čl. 32  Statutu Univerzity Karlovy 

usnesl na této změně Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb 

 Univerzity Karlovy: 

 

 

Čl. 1 

Řád pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb Univerzity Karlovy v Praze se mění 

takto: 

1. V čl. 2 odst. 2 poznámka pod čarou č. 1 zní: „1) § 2326 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.“. 

2. V čl. 3 odst. 2 větě druhé se za slovem „ředitele“ čárka nahrazuje slovem „a“ a slova  

„a člena grémia“ se zrušují. 

3. V čl. 3 odst. 2 se věta třetí zrušuje. 

4. V čl. 6 odst. 3 větě druhé se za slova „návrhu senátu“ vkládají čárka a slova „přičemž 

jeden z navržených musí být zaměstnancem univerzity,“. 

5. V čl. 8 se na konci odstavce 2 doplňuje věta: „Funkci předsedy kolejní rady může 

zastávat pouze člen akademické obce univerzity.“. 

6. V čl. 11 odst. 2 písmeno b) zní: „b) další ceny stanovené opatřením ředitele“ 

a písmena c) a d) se zrušují. 

7. V čl. 11 odst. 2 se za slova „přidané hodnoty“ doplňují slova „a případně též o místní 

poplatek za ubytování osob v ubytovacích zařízeních“. 

8. V čl. 11 odst. 3 se věta druhá zrušuje. 
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9. V čl. 11 odstavec 4 zní: 

„4. Standardní cena je úhradou za ubytování studentů zapsaných na univerzitě nebo 

jiné vysoké škole v České republice anebo za ubytování účastníků výměnných 

studentských pobytů na základě mezivládních nebo meziuniverzitních dohod; toto 

neplatí pro studenty nebo účastníky, kterým jsou poskytovány v souvislosti 

s ubytováním nadstandardní služby.“. 

10. Článek 14 se zrušuje. 

11. V čl. 15 odst. 2 se čárka a slova „který má být ubytován v kapacitě podle čl. 14 odst. 2 

písm. a)“ zrušují. 

12. V čl. 15 odst. 3 písm. a) se slova „dlouhodobě zdravotně postiženou nebo osobou 

dlouhodobě těžce zdravotně postiženou“ nahrazují slovy „s dlouhodobě nepříznivým 

zdravotním stavem nebo osobou se zdravotním postižením“ a poznámka pod čarou 

č. 3 zní: „3) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.“.  

13. V čl. 15 odst. 3 se slovo „akreditovaném“ nahrazuje slovem „akreditovaného“. 

14. V čl. 16 odst. 3 se na konci textu písmene a)  doplňuje slovo „nebo“. 

15. V čl. 18 se doplňuje nový odstavec 6, který zní: „6. Texty smlouvy a všeobecných 

ubytovacích podmínek jsou pro zahraniční zájemce k dispozici též v anglickém 

jazyce.“. 

16. Část V. a čl. 23 se zrušují. 

17. V čl. 25 se odstavec 1 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3. 
 

 

Čl. 2 

Přechodné ustanovení  

 

Stávající složení Rady Kolejí a Menz Univerzity Karlovy v Praze není touto Změnou 

Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb Univerzity Karlovy v Praze (dále 

jen „předpis“) dotčeno. 
 

 

Čl. 3 

1. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze 

dne 15. května 2015. 

2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy.
1
 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti dne 1. července 2015.  

 

 

 

 

................................... ................................... 

předseda akademického senátu rektor 

 

 

                                                 
1
 § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 15. června 2015. 


