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Pravidla ubytování pro samoplátce a
zaměstnance
ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

Oddíl I. - Základní ustanovení
Pravidla ubytování pro samoplátce a zaměstnance ČVUT v Praze, upravuje postup při ubytování
klientů, kteří nemají přiznaný statut studenta české vysoké školy.

Oddíl II. - Rozhodnutí o ubytování
1. Na ubytování kategorií samoplátce nebo zaměstnanec v ubytovacích zařízeních ČVUT není
právní nárok.
2. Ubytování se poskytuje pro samoplátce nebo zaměstnance na základě písemné žádosti /
objednávky /, klienta - subjektu, žádajícího o požadovaný druh ubytování.
Samoplátecké ubytování je realizováno za smluvních podmínek v souladu s Ceníkem pro samoplátce,
kategorizací klientely uvedené v Ceníku pro samoplátce a v souladu s aktuálním Scénářem
ubytování. Výjimku může udělit náměstek pro ubytování SÚZ ze závažných zdravotních, sociálních a
jiných důvodů, které žadatel věrohodně doloží. Žádosti o samoplátecké ubytování se realizují
prostřednictvím objednávek studijních oddělení příslušných fakult, na návrh děkanů a statutárních
zástupců fakult, firem spolupracujících s ČVUT, na žádost samotných žadatelů dle nastavených
pravidel.
3. Individuální žádosti o samoplátecké ubytování jsou posuzovány v závislosti na vhodné volné
kapacitě a možnostech SÚZ. Při zaměstnaneckém ubytování je postupováno v souladu s
platným Ceníkem pro zaměstnance ČVUT v Praze a kategorizací podmínek, za kterých je
možno realizovat tento druh ubytování. Standardní postup při ubytování zaměstnanců ČVUT
v Praze je vázán žádostí příslušného zaměstnance či subjektu ČVUT, žádajícího o tento druh
ubytování, kterou doporučuje děkan, ředitel či tajemník součásti a podléhá schválení
kvestorem ČVUT. Formulář žádosti o zaměstnanecké ubytování je k dispozici na oddělení
ubytovacích služeb SÚZ, ČVUT v Praze.
4. S vyplněnou žádostí, opatřenou stanovenými náležitostmi, je žadatel povinen doložit svůj
zaměstnanecký poměr na plný úvazek, kopií pracovní smlouvy u příslušné součásti ČVUT v
Praze.
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5. Zaměstnanecké i samoplátecké ubytování je poskytováno ve vyčleněných ubytovacích
zařízeních SÚZ, dle lokalit uváděných v Cenících pro samoplátce nebo zaměstnance
schválených ředitelem SÚZ ČVUT v Praze.
6. Platba za ubytování je splatná vždy do 15. příslušného měsíce, a to na účet ubytovatele
formou inkasa nebo přes platební bránu GoPAY nebo v hotovosti (případně platební kartou)
na jednom ze tří výběrčích míst. Jako variabilní symbol musí být vždy uvedeno rodné číslo
ubytovaného, případně rodný kód či vygenerovaný kód, který má ubytovaný k náhledu na
kartě „Základní údaje“ v ubytovacím systému ISKaM4. Variabilní symbol může být žadateli
sdělen i na oddělení ubytovacích služeb.

Oddíl III. - Ostatní ustanovení
Služba ubytování je poskytována na dohodnutou dobu za dohodnutou cenu. Celkový rozsah služeb v
ubytovací činnosti vychází z kategorie zařízení, velikosti koleje, hotelu nebo hostelu vždy v souladu s
hygienickými předpisy ČR. Ceny ubytování jsou stanoveny v platných cenících, které jsou součástí
těchto pravidel pro ubytování samoplátců nebo zaměstnanců a jsou k dispozici na www.suz.cvut.cz.

Oddíl IV. - Závěrečná ustanovení
Tato pravidla ubytování pro samoplátce a zaměstnance ČVUT v Praze nabývají účinnosti od 15. 9.
2014.
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