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Novela č. 2
k hlavní normě UP č. B1-11/1-HN

Řád vysokoškolské koleje
Univerzity Palackého v Olomouci

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Touto novelou Řádu vysokoškolské koleje Univerzity 
Palackého v Olomouci (dále jen „řád“) se mění některá 
ustanovení této hlavní normy UP a jejích příloh, a to tak, 
jak je uvedeno v následujícím článku této novely.

Čl. 2
Změny

1)  Čl. 2 odst. 2 řádu nově zní takto:
 „Koleje se člení na jednotlivé správy ubytování tvo-

řené kolejemi a ubytovnami, které jsou podřízeny 
řediteli SKM UP. Podrobnosti stanoví Statut a Orga-
nizační řád SKM UP.“

2)  Čl. 2 odst. 3 řádu nově zní takto:
 „Přehled kolejí ve správě SKM UP:

a)  Kolej 17. listopadu, tř. 17. listopadu 54, Olomouc,
b)  Kolej J. L. Fischera blok A, Šmeralova 10, Olo-

mouc,
c)  Kolej J. L. Fischera blok B, Šmeralova 10, Olo-

mouc,
d)  Kolej E. Rošického, U Sportovní haly 4, Olomouc,
e)  Kolej gen. Svobody blok A, Šmeralova 12, Olo-

mouc,
f)  Kolej gen. Svobody blok B, Šmeralova 12, Olo-

mouc,
g)  Kolej Šmeralova, Šmeralova 6, Olomouc,
h)  Kolej B. Václavka blok A, Šmeralova 8, Olomouc,
i)  Kolej B. Václavka blok C, Šmeralova 8, Olomouc,
j)  Kolej Neředín I, tř. Míru 113, Olomouc,
k)  Kolej Neředín II, U Letiště čp. 786, Olomouc,
l)  Kolej Neředín III, U Letiště čp.827, Olomouc,
m) Kolej Neředín IV, U Letiště 847, Olomouc,
n)  Kolej Chválkovice, Na Zákopě 26, Olomouc.“

3)  Čl. 2 odst. 4 řádu nově zní takto:
 „Přehled jiných ubytovacích zařízení ve správě SKM 

UP:
a)  Ubytovna zahraničních lektorů, Vančurova 2, 

Olomouc.“
4)  Čl. 4 odst. 3 řádu nově zní takto:
 „Ubytování manželských nebo partnerských dvojic 

lze uskutečnit pouze na Koleji Neředín II a III.“
5)  Čl. 4 odst. 6 řádu nově zní takto:
 „SKM UP může z ekonomických důvodů a z důvodů 

živelních pohrom jednostranně změnit studentovi 
místo ubytování ve smyslu čl. 4 Smlouvy o ubytování. 
Pro změnu ubytování platí následující pravidla:

a)  SKM UP umožní studentovi ubytování na stejné 
koleji a ve stejném standardu ubytování, na které 
byla sjednána ubytovací smlouva;

b)  v případě, že nelze postupovat podle písm. a) to-
hoto odstavce, poskytne SKM UP studentovi uby-
tování v jiné koleji, a to pokud možno ve stejném 
standardu;

c)  se změnou ubytování spojenou se změnou stan-
dardu ubytování musí student souhlasit, v pří-
padě nesouhlasu má student právo od smlouvy 
odstoupit nebo se s SKM UP písemně dohodnout 
na ukončení smlouvy o ubytování. V tomto přípa-
dě na žádost studenta mohou být lhůty spojené s 
ukončením ubytování zkráceny na tři dny od do-
ručení odstoupení SKM UP.“

6)  Čl. 5 odst. 6 řádu nově zní takto:
 „Studentům je po uzavření Smlouvy o ubytování vy-

staven nepřenosný ubytovací průkaz.“
7)  Čl. 6 odst. 1 řádu nově zní takto:
 „Dlouhodobé ubytování“
 Podle tohoto řádu je možno poskytovat ubytování 

pouze jako dlouhodobé, přičemž toto ubytování se 
poskytuje po uzavření Smlouvy o ubytování (viz čl. 5 
tohoto řádu) studentům bakalářského, magisterské-
ho a doktorského studijního programu na základě 
oznámení ředitele SKM UP, zahraničním studentům 
studujícím na UP v rámci výměnných studijních po-
bytů a studentům distančního a kombinovaného stu-
dia. 

 Ceny za ubytování (dále jen „kolejné“) jsou stanoveny 
s ohledem na standard ubytování a mohou být každo-
ročně upravovány změnou Ceníku poplatků za uby-
tování studentů (dále jen „Ceník“) nejpozději k 31. 3. 
s účinností nejméně pro celý následující akademický 
rok s ohledem na vyhlášenou míru inflace v ČR za 
předcházející kalendářní rok a další skutečnosti, je-
jichž zohlednění ředitel SKM UP považuje za nezbyt-
né. 

 Ceník navrhuje ředitel SKM UP, projednává jej Ko-
lejní rada UP, která k návrhu Ceníku dává své do-
poručení v souladu s čl. 3 Statutu Kolejní rady UP. 
Návrh Ceníku schvaluje před vydáním rektorem AS 
UP, který k němu rovněž může rektorovi dát své při-
pomínky. Není-li návrh Ceníku AS UP schválen, ře-
ditel SKM UP musí vytvořit návrh nový a vypořádat 
připomínky AS UP a Kolejní rady UP. Změna Ceníku 
během akademického roku je možná pouze při změně 
sazby DPH. V tom případě je rektor oprávněn v roz-
sahu změny sazby DPH změnit Ceník svým rozhodnu-
tím bez schválení AS UP.
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 Mimo kolejného mohou být studentům účtovány v 
souladu s Domovním řádem VŠ koleje, Smlouvou o 
ubytování, ceníky SKM UP a dalšími vnitřními nor-
mami UP další poplatky (např. za pronájem elektro-
spotřebičů).“

8)  Čl. 7 odst. 2 řádu se vypouští, čl. 7 odst. 3 bude číslo-
ván jako odst. 2 a zní nově takto:

 „Požadavky na celoroční ubytování studentů zabezpe-
čuje a organizuje úsek ubytování SKM UP.“

9)  Čl. 8 odst. 1 písm. b) řádu nově zní takto:
 „v hotovosti toliko v odůvodněných případech, zejmé-

na při nástupu k ubytování. V případě, že je kolejné 
placeno v hotovosti a nedochází k nástupu k ubyto-
vání, je platba v hotovosti zatížena manipulačním 
poplatkem, jehož výše je uvedena ve Smlouvě o uby-
tování;“

10) Čl. 9 odst. 6 řádu nově zní takto:
 „K úkonům podle čl. 9 odst. 2 písm. a) a b) a odst. 3 

písm. b) je třeba předchozí projednání v Kolejní radě 
UP.“

11) V Příloze č. 1 řádu se v záhlaví smlouvy o ubytování 
doplňuje položka k vyplnění:

 „číslo průkazu totožnosti“

12) Text psaný kurzívou v úvodu Přílohy č. 2 řádu zní 
nově:

 „Příloha č. 2 obsahuje text, který bude uveden na 
elektronickém formuláři na webových stránkách 
SKM UP na adrese www.skm.upol.cz, který se stu-
dentovi zobrazí podle čl. 3 odst. 1 tohoto řádu.

 Údaje individualizující studenta nebudou vpisová-
ny, protože je systém přečte z přihlašovacího jména 
a hesla.“

13) Ostatní ustanovení řádu zůstávají nezměněna.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

1)  Tato Novela č. 2 k hlavní normě UP č. B1-11/1-HN 
Řád vysokoškolské koleje Univerzity Palackého v Olo-
mouci byla schválena podle čl. 57 odst. 2 Statutu UP 
Akademickým senátem UP dne 12. prosince 2015.

2)  Tato novela nabývá platnosti dnem jejího podpisu 
rektorem UP a předsedou AS UP a účinnosti dnem je-
jího zveřejnění na úřední desce UP, tj. druhým dnem 
od nabytí platnosti.

V Olomouci dne 8. ledna 2016

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., v. r.
rektor UP

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., v. r.
předseda AS UP


