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Příkaz ředitele č. 2/2009 
Postup při  porušování Ubytovacího a Kolejního řádu  

 
1) V kompetenci vedoucích kolejí 

 
a) vedoucí koleje řeší drobné přestupky s příslušným ubytovaným ústní dohodou, 

opakované nebo závažnější prohřešky výtkou, 
b) výtka musí být zpracována písemně, projednána se zástupcem Kolejní rady a 

doručena ubytovanému, 
c) při udělení výtky je ubytovanému účtován jednorázový správní poplatek ve výši 

500,- Kč, 
d) v případě, že se jedná o závažnější nebo opakovaný přestupek předává podnět 

s písemnou zprávou a vyjádřením zástupce Kolejní rady vedoucímu odboru 
ubytovacích služeb; posouzení závažnosti přestupku a impuls k předání 
záležitosti na odbor ubytovacích služeb je v kompetenci vedoucího koleje, 

 
2) V kompetenci vedoucího odboru ubytovacích služeb 

 
a) vedoucí odboru řeší porušování ubytovacího řádu s ubytovanými na základě 

písemného podnětu od vedoucí koleje; v případě platební nekázně zahajuje kárné 
řízení na základě údajů z informačního systému bez tohoto podnětu, 

b) prošetření je vedoucí odboru povinen provést do 14 kalendářních dnů od obdržení 
podnětu; v případě platební nekázně zahajuje kárné řízení bez tohoto podnětu, a 
to neprodleně, 

c) vedoucí odboru předvolá ubytovaného ( minimálně 7 kalendářních dnů předem ) 
k ústními pohovoru, který proběhne za účasti zástupce Kolejní rady; je v jeho 
kompetenci zda přistoupí nebo nepřistoupí k udělení důtky -  podmíněnému 
odstoupení od smlouvy ( dále jen důtky ), která je doručena ubytovanému; 
v případě, že se ubytovaný k tomuto jednání bez omluvy nedostaví proběhne 
jednání bez jeho přítomnosti, 

d) důtka  má trvání po dobu příslušného akademického roku; kopii důtky zároveň 
předává vedoucímu  koleje, zástupci Kolejní rady a v případě studenta, který je 
zaevidován na zahraničním oddělení, současně  zahraničnímu oddělení VŠCHT 
Praha, 

e) při udělení důtky je ubytovanému účtován jednorázový správní poplatek ve výši 
800,- Kč, 

f) v případě přestěhování studenta v průběhu akademického roku na jinou kolej se 
tato důtka předává na aktuální kolej (  není tedy vázána na konkrétní kolej, ale na 
osobu ubytovaného ) , 

g) při dalším porušení ubytovacího řádu po udělení důtky informuje o tomto 
vedoucí koleje vedoucího odboru ubytovacích služeb a ten celý případ předává 
řediteli SÚZ, a to včetně veškeré dokumentace a písemného návrhu na vyloučení 
z koleje, 

h) proti přidělení důtky se lze do 7 pracovních dnů odvolat k řediteli VŠCHT – 
SÚZ, který musí rozhodnout do 7 pracovních dnů. 



3) V kompetenci ředitele Správy účelových zařízení 
 

a) v kompetenci ředitele SÚZ je vyloučení studenta z koleje, 
b) ředitel na základě písemného návrhu na vyloučení z koleje svolá k prošetření do 

14 pracovních dnů Kárnou komisi, 
c) o vyloučení z koleje rozhoduje Kárná komise ve složení ředitel SÚZ, vedoucí 

odboru ubytovacích služeb, vedoucí koleje a zástupce Kolejní rady; proti 
rozhodnutí Kárné komise není odvolání, 

d) ředitel přistoupí k vyloučení studenta z koleje neprodleně po rozhodnutí Kárné 
komise; v případě zvláště hrubého porušení může k tomuto vyloučení přistoupit 
bez rozhodnutí Kárné komise ( na vědomí dává Kolejní radě ), 

e) vyloučení z koleje a ukončení ubytovací smlouvy platí na 6 kalendářních měsíců 
a o tomto kroku informuje ředitel písemně ubytovaného, členy Kolejní rady, 
vedoucího odboru ubytovacích služeb a vedoucí příslušné koleje; v případě že se 
jedná o zahraničního studenta informuje ředitel též zahraniční oddělení VŠCHT 
Praha, 

f) po uplynutí této lhůty může student opět podat žádost o ubytování. 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 7.4.2009     Ing. Stanislav Starý 
        ředitel 
 
 
 
Platnost uvedeného Příkazu ředitele č.2/2009 je od 1.9.2009; k tomuto datu se ruší 
platnost Příkazu ředitele č. 11/2006 z 6.11.2006. 


