
 

 

Žádost o ubytování na kolejích VŠCHT Praha v roce 2017/2018 
 

VŠCHT Praha – Správa účelových zařízení, K Verneráku 950, 148 28, Praha 4 – Kunratice 

tel. 220 447 120, 123, fax 267 189 127, e-mail: ubytovani.suz@vscht.cz, www.vscht.cz/suz 
 

 

Vyplňte čitelně hůlkovým písmem 

Příjmení:   Jméno:  

Rodné příjmení:   Titul:   Státní příslušnost:  

Rodné číslo:   Číslo OP:  
cizinci, kterým nebylo přiděleno rodné číslo, uvedou datum narození   cizinci uvedou číslo pasu 

Údaje o studiu ve školním roce 2017/2018 

Typ studia:   Forma studia:  
  typy studia: bakalářský, magisterský, doktorský  formy studia: prezenční, distanční, kombinovaný 

Škola:   Fakulta:   Ročník:  
 

Trvalé bydliště: 

Ulice:   Číslo popisné:  

Stát/Obec:   PSČ:  
 

Kontaktní údaje studenta(ky): 

E-mail:   Tel.:  

     
Kontaktní osoba pro případ neočekávaných situací (nepovinný údaj): 

Příjmení:   Jméno:  

Adresa: 

E-mail:   Tel.:  

     Svým podpisem stvrzuji, že jsem vyplnil(a) veškeré údaje podle skutečnosti a beru na vědomí, že jakýkoliv mnou uvedený 

neúplný nebo nesprávný údaj ve všech částech žádosti bude mít za následek zamítnutí této žádosti či okamžité zrušení již 

přiděleného ubytování. Dávám VŠCHT Praha souhlas na dobu 6 roků od data podání této žádosti k shromažďování, 

zpracovávání, uchovávání a kontrole osobních údajů, uvedených v této žádosti, a to zejména za účelem evidence 

žadatelů, evidence ubytovaných osob, evidence plateb spojených s ubytováním a kontroly studia. V případě kladného 

vyřízení této žádosti prohlašuji, že budu dodržovat veškerá ustanovení platného kolejního řádu a předpisů souvisejících 

s ubytováním na kolejích VŠCHT Praha. Zároveň prohlašuji, že pokud z jakéhokoliv důvodu nebudu moci přidělené 

ubytování akceptovat a na přidělenou kolej nenastoupím, dám toto neprodleně písemnou formou na vědomí.  

 
 

Dne:   Vlastnoruční podpis žadatele(ky):  
 

 

 

pokračování na druhé straně 

 

 

 

 



 

 

 

Požadavky – preference na rezervaci: 
 

V akademickém roce 2016/2017 jsem byl(a) ubytován(a) na 

(kolej, číslo pokoje - pouze u vyšších ročníků): 

 

V roce 2017/2018 bych chtěl(a) bydlet:                                                                                             

Jméno koleje (nepovinné - zakroužkujte): Volha Sázava 

S těmito spolubydlícími v pokoji (nepovinné): 
 

 

Typ pokoje, pokoj (nepovinné – zakroužkujte) 1- lůžkový 2- lůžkový 3- lůžkový 

Další případné 

požadavky na ubytování: 
 

Termín ubytování (povinné – zakroužkujte) 9/2017 – 6/2018 9/2017 – 8/2018 

Pozn.: 

 Doplňujícím požadavkům a preferencím na ubytování bude vyhověno dle kapacitních možností; je možné 

přestěhování v průběhu akademického roku. 

 V případě žádosti o ubytování na celý kalendářní rok bude po celou dobu uplatněna cena kolejného.  

 V případě žádosti o ubytování na akademický rok 9/2017 – 6/2018 a následné žádosti o letní ubytování bude 

v letních měsících (7/2018 – 8/2018 uplatněna cena ve výši 1,2 aktuálního kolejného. 

 

Pokyny pro studenty ubytované v r. 2016/2017  
 

1)  Vyplněnou žádost je potřeba doručit na Provozní odbor SÚZ (kancelář na koleji Sázava) nejpozději 

     do 28. 4. 2017 – viz „Pravidla pro ubytování studentů v akademickém roce 2017/2018“. 

2) K žádostem podaným po tomto termínu bude účtován nevratný administrativní poplatek ve výši 400,- 

CZK. 

3) Noví žadatelé o ubytování na kolejích VŠCHT Praha jsou povinni zaplatit nevratný 

administrativní poplatek ve výši 400,- CZK. (č.ú. 156290139/0300, variabilním symbolem je 

rodné číslo). Kopie dokladu o zaplacení administrativního poplatku bude připojena k Žádosti o 

ubytování. 

4)  Zdravotní a sociální důvody pro přednostní přidělení ubytování na koleji je potřeba doložit společně 

      se Žádostí o ubytování. 

5) Rozhodnutí o vyřízení žádosti bude zveřejněno na www.vscht.cz/suz od 22. 5. 2017. 

 

 

Pozn.: 

 Vyhodnocení žádostí a přidělování lůžek se řídí podle „Pravidel pro ubytování studentů VŠ na kolejích 

VŠCHT Praha v akademickém roce 2017/2018“ (www.vscht.cz/suz), 

 V případě žádosti o tzv. “partnerské ubytování“ je potřeba přiložit žádost o partnerské ubytování, 

 Žadatel, který dostane přidělené lůžko a bez udání důvodu (storno nejpozději 25. 8. 2017) na kolej nenastoupí, 

se vystavuje možnosti vymáhání částky ve výši měsíčního kolejného, 

 Platba kolejného a ostatních poplatků je na kolejích prováděna formou inkasa. Tzn., že ve Smlouvě o 

ubytování je potřeba vyplnit číslo účtu, ze kterého bude platba hrazena a při nástupu na kolej je nutné 

předložit souhlas příslušného bankovního ústavu s inkasem (platí pro nové žadatele), 

 Číslo účtu pro platbu formou inkasa je 156 290 139/0300; kolejné a ostatní poplatky jsou placeny zpětně za 

uplynulý kalendářní měsíc, a to 1. – 7. kalendářní den následujícího měsíce. 

 
 

 

 

 
 

 

 

http://www.vscht.cz/suz%20od%2026
http://www.vscht.cz/suz

