
 

 

Tel.: +420 220 447 224, e-mail: stanislav.stary@vscht.cz, www.vscht.cz/suz 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

se sídlem Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice, IČ: 60461373, DIČ: CZ60461373. 

Adresa pro zasílání veškeré korespondence: VŠCHT Praha – Správa účelových zařízení, K Verneráku 950, 148 00 Praha 4. 

Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 156287298/0300. 

 

Pravidla pro ubytování studentů programu Erasmus VŠCHT Praha 

v letním semestru akademického roku 2020/2021 
 

 
Žádost o ubytování na koleji musí být doručena na Provozní odbor VŠCHT Praha – SÚZ od 1. 11. 

2020 do 30. 11. 2020. 

 

Žádosti posílejte na adresu erasmus.accom@vscht.cz. 

 

Podmínkou a předpokladem pro zpracování žádosti o ubytování je zaplacení nevratného 

administrativního poplatku ve výši 400,- CZK (č.ú.: 156 290 139/0300), do poznámky pro příjemce 

napište datum narození ve tvaru den; měsíc; rok (příklad: 29091990) a celé jméno. Kopie dokladu o 

zaplacení administrativního poplatku musí být připojena k Žádosti o ubytování. 

 

Od zahraničních studentů je vybírána při nástupu na kolej vratná kauce ve výši 4000,- CZK 

(v hotovosti přímo na příslušné koleji), která bude zúčtovatelná při ukončení ubytování po 

fyzickém předání pokoje a vyrovnání veškerých závazků. 

 

Žadatelé budou o přidělení ubytování na kolejích informováni zveřejněním na webových stránkách 

kolejí – www.vscht.cz/suz od 14. 12. 2020. 

 

Žádosti dodané po termínu (po 30. 11. 2020) budou řešeny ve zvláštním režimu dle aktuálních 

kapacitních možností kolejí. 

 

Termíny nástupu jsou od 5. 2. do 8. 2. 2021 na přidělené koleji; ubytovací smlouvy budou připraveny 

k podpisu též na příslušné přidělené koleji. 

 

Odklad nástupu je nutné sdělit elektronickou formou na adresu erasmus.accom@vscht.cz do 1.2. 2021 

- kolejné je účtováno od 8. 2. 2021; nástup na kolej je možné odložit maximálně do 19. 2. 2021 a do 5. 

2. 2021 (datum připsání na účet SÚZ) je nutné zaplatit jistinu 4000,- CZK, ze které bude hrazeno první 

kolejné (č.ú.: 156 290 139/0300), do poznámky pro příjemce napište datum narození ve tvaru den; 

měsíc; rok (příklad: 29091990) a celé jméno. Kopii dokladu o zaplacení jistiny musí být připojena 

k žádosti o odklad nástupu. 

 

Storno ubytování bez sankcí je možné nejpozději do 15. 1. 2021.  

Údaje pro zasílání plateb studentů ze zahraničí.  

ACCOUNT: 0000000156290139 IBAN: CZ72 0300 0000 0001 5629 0139 BIC/SWIFT CODE: 

CEKOCZPP... Branch: ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, 160 00, Praha 6, Czech Republic 

Poplatky za převod peněz ze zahraničí nejsou součástí administrativního poplatku a jdou na vrub 

zasílatele. 

 

V Praze dne:     5. 10. 2020      Ing. Stanislav Starý 

                    VŠCHT Praha - SÚZ 

                  ředitel 

 

http://www.vscht.cz/suz

