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I.

Ubytování studentů v letním období roku 2021
a) letním studentským ubytováním se rozumí:
- ubytování studentů s navazující ubytovací smlouvou v období od 25. 6. 2021 do
zahájení akademického roku 2021/ 2022,
- ubytování ostatních studentů v období od 25. 6. 2021 do 31. 8. 2021,
b) pro letní studentské ubytování v roce 2021 budou uplatňovány ceny ve výši
aktuálního kolejného (za předpokladu minimálně 30 po sobě následujících
kalendářních dnů nebo při předložení potvrzení školy o konání praxe);
v ostatních případech bude uplatněna cena ve výši 1,2 aktuálního kolejného,
c) formulář Žádosti o letní studentské ubytování bude od 1. 5. 2021 umístěn na
www.vscht.cz/suz a je nutné ho vyplněný doručit na Provozní odbor VŠCHT
Praha-Správa účelových zařízení (dále jen SÚZ) nejpozději do 31. 5. 2021;
žádosti podané po tomto datu budou řešeny v individuálním režimu a budou
uspokojeny dle volné kapacity lůžek,
d) v případě, že se jedná o požadavek na letní ubytování ze strany studentů VŠCHT
Praha, které nebude hradit přímo student (odborná praxe, stáž apod.), musí
žádost obsahovat číslo účtu, ze kterého bude toto ubytování hrazeno, termín
ubytování a potvrzení příslušného ústavu - plátce,
e) vyhodnocení žádostí a informace o přidělení míst na koleji v období letního
studentského ubytování budou od 4. 6. 2021 zveřejněny na www.vscht.cz/suz,
f) smlouva o letním ubytování bude podepsána nejpozději v den ubytování na
příslušné koleji.
Pozn.: Vzhledem k prodloužení letního semestru do 2.7. 2021, budou stávající Smlouvy o
ubytování pro akademický rok 2020/2021 s platností do 25.6. automaticky prodlouženy z do
2.7. 2021.

g) ke studentům, kteří ukončili 3. ročník bakalářského studia a mají podanou
přihlášku na pokračující magisterské studium a ke studentům, kteří ukončili
magisterské studium a mají podanou přihlášku na studium doktorandské (tzn.
k těm, kteří dočasně pozbyli statut studenta) bude přistupováno shodně jako
k řádným studentům.
II.

Ubytování studentů v akademickém roce 2021/ 2022
1) Harmonogram vyřizování žádostí a podmínky pro přidělení lůžka na koleji
v akademickém roce 2021/ 2022
a) pro studenty ubytované v akademickém roce 2020/2021:
- žádosti o ubytování je třeba zadat elektronicky přímo v rezervačním systému
ISKAM na adrese www.ubytovani.vscht.cz v termínu 1. 4. 2021 – 30. 4.
2021,
- vyhodnocení žádostí bude zveřejněno dne 6. 5. 2021 na www.vscht.cz/suz,
- studenti, kteří mají zájem zůstat na stávajícím pokoji, provedou rezervaci
lůžka v termínu 6. 5. – 14. 5. 2021,
- studenti, kteří mají zájem bydlet na jiném než stávajícím pokoji, provedou
rezervaci lůžka v termínu 21. 5. – 31. 5. 2021,
- žádosti o kapacitně omezené možnosti partnerského ubytování a
jednolůžkové pokoje je nutné vyřizovat osobně na Provozním odboru SÚZ, a
to v termínu 6. 5. – 14. 5. 2021,
- smlouvy o ubytování budou k vyzvednutí a podepsání v den nástupu (ode
dne platnosti nové smlouvy) na příslušné koleji.
b) pro nastupující 1. ročníky:
- informační dopis SÚZ bude nastupujícím studentům předán příslušnými
děkanáty společně s vyrozuměním o přijetí ke studiu a bude zveřejněn na
webových stránkách školy a SÚZ.
- žádost o ubytování na koleji musí být pro zpracování podána elektronicky
přímo v rezervačním systému ISKAM na adrese www.ubytovani.vscht.cz
v termínu od 1. 7. - nejpozději však do 1. 8. 2021 (v odůvodněných případech
je možné zaslat žádost písemně nebo vyřídit osobně přímo na Provozním
odboru SÚZ),
- podmínkou a předpokladem pro zpracování žádosti o ubytování je u
nových žadatelů zaplacení nevratného administrativního poplatku ve
výši 400,- Kč (č. ú. 156 290 139/0300, variabilním symbolem je rodné číslo);
platba může být provedena bankovním převodem nebo on-line přes platební
bránu GoPay přímo z ubytovacího systému ISKAM, nejpozději však do 5
kalendářních dnů po odeslání žádosti; žádosti bez zaplaceného
administrativního poplatku budou při vyhodnocení vyřazeny,
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- výsledky vyhodnocení žádostí podaných do 1. 8. 2021 a informace o datu
nástupu na koleje budou zveřejněny na www.vscht.cz/suz od 10. 8. 2021;
přidělení ubytování se stává pro SÚZ závazným v okamžiku, kdy je student
zapsán ke studiu,
- žádosti (včetně administrativního poplatku) doručené po tomto datu budou
hodnoceny dle kritérií pro přidělování lůžek jako žádosti doručené po
termínu a budou vyhodnoceny po ukončení zápisů na všech fakultách,
- Ubytovací dekrety budou k vyzvednutí v den nástupu na Provozním odboru
SÚZ (kolej Sázava) ; Smlouva o ubytování bude podepsána na přidělené
koleji při nástupu na kolej,
- při nástupu na kolej bude od nových žadatelů požadováno předložení
souhlasu příslušného bankovního ústavu s inkasem,
- žádosti o ubytování spojené s dodatečnými zápisy ke studiu budou řešeny ve
zvláštním režimu dle aktuálních kapacitních možností.
c) pro ostatní žadatele v průběhu akademického roku 2021/ 2022
- žádost o ubytování na koleji musí být pro zpracování doručena na Provozní
odbor SÚZ (kolej Sázava),
- podmínkou a předpokladem pro zpracování žádosti o ubytování je u
nových žadatelů zaplacení nevratného administrativního poplatku ve
výši 400,- Kč (č. ú. 156 290 139/0300, variabilním symbolem je rodné číslo
klienta),
- při nástupu na kolej bude od nových žadatelů požadováno předložení
souhlasu příslušného bankovního ústavu s inkasem,
2) Rozdělení celkové studentské lůžkové kapacity pro jednotlivé skupiny studentů
Pro ubytování studentů v akademickém roce 2021/ 2022 bude mít SÚZ k
dispozici lůžkovou kapacitou ve výši 1.486 lůžek v různých kategoriích (viz
www.vscht.cz/suz). Z této kapacity bude vyčleněno:
- 900 lůžek pro studenty vyšších ročníků,
- 370 lůžek pro studenty prvních ročníků, kteří byli přijati ke studiu na VŠCHT
Praha,
- 160 lůžek pro studenty studující v rámci programů VŠCHT Mundus, Erasmus
apod. (bude řešeno ve zvláštním režimu),
- 20 lůžek pro samoplátce ze zahraničí,
- 36 lůžek pro studenty přijaté ke studiu na VŠCHT Praha při dodatečných
zápisech.
Pozn.: Rozdělení kapacity pro jednotlivé kategorie může být upraveno dle
aktuálního průběhu Žádostí o ubytování a požadavků školy.
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3) Kritéria pro přidělování lůžek v akademickém roce 2021/ 2022
a) časová dostupnost z místa trvalého bydliště do Prahy 6 – Vítězné náměstí
časová dostupnost
počet bodů
do 60 min.
0
- 61 – 70 min.
2
- 71 – 80 min.
4
- 81 – 90 min.
8
- 91 – 100 min.
10
- 101 – 140 min.
14
- 141 – 180 min.
20
181 min. a více
26
Pozn.: Zpracováno dle aktuální databáze ABUS, IDOS, a PID (zahrnuta i jízda MHD v Praze).

b) ročník
- doktorandský studijní program
- 2. ročník navazujícího magisterského programu
- 1. ročník navazujícího magisterského studijního programu
- 3. ročník bakalářského studijního programu
- 2. ročník bakalářského studijního programu
c) sociální hlediska (nutno doložit příslušným dokladem)
d) zdravotní hlediska (nutno doložit příslušným dokladem)
e) ostatní kritéria
- žadatelé, kteří opakovaně nedodržují závazky ve vztahu k SÚZ
(opožděné platby kolejného apod.)
- žadatelé vyloučení z koleje v akademickém roce 2020/2021
- žádost o ubytování doručena na SÚZ po termínu
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4) Ostatní ujednání
a) ubytování žadatelů z ostatních VŠ bude řešeno až po uspokojení zájmu
studentů VŠCHT Praha, případně na základě reciprocity,
b) noví žadatelé o ubytování na kolejích VŠCHT Praha jsou povinni zaplatit do 5
kalendářních dnů od odeslání žádosti nevratný administrativní poplatek ve
výši 400,- Kč (č. ú. 156 290 139/0300, variabilním symbolem je rodné číslo); bez
zaplacení tohoto poplatku nebude žádost o ubytování zpracována,

c) pro akademický rok 2021/2022 je možné žádat o ubytování:
- na období akademického roku (9/2021 – 6/2022) a v případě zájmu
následně požadovat letní ubytování; platba za letní ubytování je v tomto
případě ve výši 1,2 kolejného,
- na období kalendářního roku (9/2021 – 8/2022); platba po celou dobu
ubytování je garantována ve výši aktuálního kolejného,
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d) platba kolejného a ostatních poplatků souvisejících s ubytováním je prováděna
formou inkasa; před nástupem na ubytování bude od nových žadatelů
požadováno předložení souhlasu příslušného bankovního ústavu s inkasem;
výše uvedené potvrzení je potřeba předložit při ubytování na příslušné koleji;
číslo účtu pro potřeby inkasa za ubytovací služby je 156 290 139/0300;
platby v hotovosti (případně prostřednictvím platebních karet) budou
akceptovány pouze pro ubytování kratší než tři kalendářní měsíce;
v individuálních případech pouze na základě schválené písemné žádosti
adresované na Provozní odbor SÚZ,
e) žadatel, který dostane přidělené lůžko a bez písemného odůvodnění na
kolej nenastoupí, se vystavuje možnosti vymáhání částky ve výši měsíčního
kolejného (storno bez sankcí je akceptováno nejpozději do 27. 8. 2021),
f) odložené nástupy (nástupy na kolej po stanoveném termínu) je nutné vždy
sdělit písemnou nebo elektronickou formou na Provozní odbor SÚZ a to do
31. 8. 2021 - kolejné bude účtováno od 9. 9. 2021; nástup na kolej je možné
odložit maximálně do 24. 9. 2021; do 6. 9. 2021 je v tomto případě nutné
zaplatit jistinu 4 000,- Kč, (datum připsání na účet SÚZ) ze které bude hrazeno
první kolejné (č. ú. 156 290 139/0300, variabilním symbolem je rodné číslo),
g) v Žádosti o ubytování je doplněn nepovinný údaj o spojení na „kontaktní osobu“
pro případ neočekávaných a nepředvídatelných okolností – doporučujeme
vyplnit,
h) případná odvolání a nespecifikované individuální případy a požadavky, které
nejsou zohledněny a popsány v uvedených pravidlech, adresujte na sekretariát
ředitele SÚZ (K Verneráku 950, 148 00 Praha 4 – Kunratice),
i) podáním Žádosti o ubytování nevzniká právní nárok na ubytování,
j) pro všechny ubytované je přístupný Účet studenta přímo v ubytovacím systému
ISKAM; zde je možné vedle základních údajů sledovat přehled ubytování, stav
konta, stav žádosti, apod.,
k) Ubytovací dekrety pro nové žadatele budou k vyzvednutí v den nástupu na
Provozním odboru SÚZ; Smlouvy o ubytování budou k vyzvednutí a podepsání
v den nástupu na příslušné koleji,
l) aktuální informace naleznete na www.vscht.cz/suz nebo Vám je na základě
Vašich dotazů poskytnou zaměstnanci Provozního odboru SÚZ,
m) předmětem vyhodnocení Žádosti o ubytování nebudou žádosti studentů, kteří
mají nevyřízené závazky ve vztahu k SÚZ (případně k VŠCHT Praha) nebo
odevzdali Žádost o ubytování s nepravdivými údaji,
n) veškeré neuspokojené Žádosti o ubytování budou evidovány a průběžně
uspokojovány dle kapacitních možností kolejí.
Projednáno Kolegiem rektora VŠCHT Praha dne 16. února 2021.

prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka, v. r.
rektor
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