
Postup ubytování na kolejích VŠCHT Praha (nejčastější dotazy)  
  

• Byla mi přidělena kolej?  

 Jestli jste dostali přidělenou kolej, zjistíte na Úřední desce Správy účelových zařízení (SÚZ) v 

Seznamu žadatelů na ubytování 2020/2021, kterým byla ke dni 10. 8. 2020 přidělena kolej   

  

• Na které koleji a jakém pokoji budu ubytovaný/á?  

 Přidělení konkrétní koleje (Volha nebo Sázava) a pokoje se řeší až při nástupu na kolej.  

 Preferovaná kolej  

Do žádosti jste zadávali vámi preferovanou kolej. Vaší žádosti se budeme snažit vyhovět.  

Mějte však na paměti, že obě koleje mají své kapacity a podle poptávky se může stát, že 

na vámi preferované koleji již nebude místo.   

 Pokoj   

Prvním ročníkům bývá zpravidla přidělen dvojlůžkový nebo trojlůžkový pokoj na buňce. O 

jiný typ pokoje se žádá při rezervaci prostřednictvím formuláře.   

 Kolik budu platit?  

Ceník dle jednotlivých typů pokoje naleznete zde. Pozor, kolejné se platí ode dne nástupu na 

kolej a platí po celou dobu trvání smlouvy, až do doby vrácení klíčů.  

 Lze bydlet s někým, koho už znám?  

Pokud se znáte s někým, komu byla také přidělena kolej VŠCHT Praha, nahlaste své a jeho/její 

jméno při nástupu na kolej (mailem na adresu ubytovani@vscht-suz.cz).   

  

• Kdy se můžu nastěhovat?   

 Informace o nástupu na kolej najdete opět na stránkách SÚZ.  

 Řádné nástupy na kolej proběhnou ve dnech 7.-10. 9. 2020 v době mezi 7-14 hodinou.  

 Můžu si vybrat kterýkoli den z termínu nástupu na kolej (7.-10. 9.), nebo mi bude přidělen?  

Ano, termín si vyberte dle vašich možností a potřeb.  

• Řádný termín nástupu se mi nehodí. Mohu nastoupit dřív nebo později?  

 Na nástupu mimo oficiální termín se musíš domluvit přímo s Ubytovacím oddělením 

(ubytovani@vscht-suz.cz).  

 Při odkladu nástupu po 10. 9. 2020 je však nezbytné do 7. 9. 2020 zaplatit jistinu 4 000,- Kč a 

písemnou formou (mailem) doručit Provoznímu odboru potvrzení o jejím zaplacení. Více 

informací na stránkách SÚZ (Pravidla o ubytování, odst. Odložené nástupy)  
  

• Jak probíhá nástup na kolej?  

 Až se přijedeš ubytovat, nezapomeň s sebou vzít potvrzení o souhlasu s inkasem z účtu a 

občanský průkaz nebo pas (cizinci).  

 Tvé první kroky povedou na Provozní odbor (ubytování studentů), který sídlí na Sázavě 

(přízemí). Tam ti bude přidělen pokoj na jedné z kolejí VŠCHT Praha.   

 Po vyplnění příslušných formulářů a jejich odevzdání v kanceláři vedoucí dané koleje (Volha 

nebo Sázava) dostaneš klíče od pokoje a ložní prádlo.  

 Na pokoji vyplníš formulář „Záznam o převzetí“, do kterého musíš zapsat všechny závady na 

pokoji. Formulář odevzdáš opět v kanceláři vedoucí koleje.  
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