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       V Praze 5. 9. 2022 

          
 
Vážené studentky, vážení studenti, 
 

pro akademický rok 2022/2023 jsme upravili ceník kolejného pro ubytování studentů 
vysokých škol na kolejích ČVUT v Praze. Nový ceník kolejného platí od 5. 9. 2022 a je k dispozici 
na webových stránkách Správy účelových zařízení ČVUT. Ceny za ubytování byly oproti 
minulému období navýšeny paušálně o cca 16 % procent. Jednorázové navýšení kolejného 
v takové výši je v podmínkách ČVUT v Praze naprosto mimořádné. Více než 10 let nebylo 
potřeba k takovému kroku přistoupit, a proto považuji za důležité, alespoň stručně vysvětlit 
důvody, které ke zvýšení kolejného vedly. 

Provoz kolejí ČVUT v Praze není žádným způsobem dotován, to znamená, že Správa 
účelových zařízení ČVUT musí na veškeré výdaje kolejí vydělat, přičemž kolejné se na 
celkových příjmech Správy účelových zařízení ČVUT významně podílí. Bohužel současné 
situaci předcházely dva roky plné protikoronavirových opatření, které byly náročné pro všechny 
z nás, ale z pohledu ekonomického fungování kolejí byly naprosto devastující. Covid plynule 
vystřídala válka na Ukrajině a v jejím důsledku máme v České republice mimořádnou 
ekonomickou situaci. Jsme svědky toho, jak nám razantně zdražují veškeré vstupy, jako jsou 
např. služby, materiál, energie a osobní náklady. Covid jsme zvládli prostřednictvím snížení 
výdajů, tady už rezervy prakticky nemáme, takže nyní bylo pro Správu účelových zařízení ČVUT 
navýšení příjmů z kolejného jediné řešení, abychom i nadále mohli garantovat zachování úrovně 
služeb tak, jak jste na našich kolejích zvyklí a zároveň měli alespoň nějakou možnost pracovat 
na zlepšování prostředí na našich kolejích. 

Ke zdražení kolejného museli v průběhu tohoto roku přistoupit prakticky na všech 
univerzitách v České republice, někde tak učinili dokonce opakovaně. V tomto ohledu považuji 
za příznivé, že cena pro studenty za ubytování na kolejích ČVUT v Praze i po zvýšení, zůstává 
na celkem přijatelné úrovni. K tomu vedení ČVUT v Praze dohodlo s děkany jednotlivých fakult 
možnost prostřednictvím stipendia podpořit studenty, pro které by zvýšené kolejné bylo 
nezvladatelné. 

Děkuji za pochopení. Věřím, že nám zachováte přízeň a do nového akademického roku 
všem přeji mnoho úspěchů při studiu i v osobním životě.    
 
 

Bc. Michal Vodička 
                          ředitel SÚZ ČVUT 
 
 


