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1. Stanovení základních re ijních cen za ubytování na kolejích UKž

Na základ l. 3 odst. 3ě č ádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy vŘ Praze, v platném
zn níě (dále jen „ ád“) a kalkulace provedené Kolejemi a menzami UK a po projednáníř
Akademickým senátem UK dne 13. kv tna 2005 stanovuji pro ubytování na vysokoškolskýchě
kolejích UK pro akademický rok 2005/06 tyto základní re ijní ceny:ž

Kolej K /denč
Jednota 79,9 Kč
Petrská 135,4 Kč
Arnošt 89,3 Kč
Budeč 76,1 Kč
Švehlova 55,1 Kč
V trníkě 59,5 Kč
Hv zdaě 59,0 Kč
Kajetána 72,2 Kč
Komenského 129,3 Kč
Olbracht 92,3 Kč
Nová 64,4 Kč
Houš kať 78,7 Kč
17.listopad 82,3 Kč
Otava 56,0 Kč
Vltava 56,0 Kč
Hostivař 75,8 Kč
Bolevecká 66,0 Kč
Heyrovskéh
o 42,7 Kč
Šafr. pavilon 64,3 Kč
Na Kotli 60,3 Kč
Palachova 83,4 Kč

2. Stanovení koeficient vyjad ujících typ a úrove ubytováníů ř ň

Na základ l. 3 odst. 4 ádu stanovuji tyto koeficientyě č ř vyjad ující typ a úrove ubytování:ř ň

1 l kový pokojůž 1,25
2 l kový pokojůž 1
3 l kový pokojůž 0,8
4 l kový pokojůž 0,7
5 l kový pokojůž 0,6

Pokoj se sociálním za ízenímř 1,15

Pokoj s nadstandardním
vybavením dle podmínek dané
koleje 1,05
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Tyto koeficienty vyjad ující pom r re ijní ceny mezi jednotlivými druhy pokoj se pou ijíř ě ž ů ž
v dy vž rámci dané koleje tak, aby rozdíl výsledné bilance celkového p íjmu za den ubytováníř
realizovaného na všech l kách koleje za re ijní cenu (oproti stavu, kdy koeficient neníůž ž ů
pou ito) byl nulový a sž tím, e u pokoje spl ujícího více kritérií se koeficienty násobíž ň ;
za ur ující zč hlediska po tu jednotlivých typ pokoj se pokládá stav ke dni ú innosti tohotoč ů ů č
opat ení.ř

3. Stanovení koeficient vyjad ujících dobu, na kterou je ubytování po adovánoů ř ž

Na základ l. 3 odst. 5 ádu stanovuji tyto koeficientyě č ř vyjad ující dobu, na kterou jeř
ubytování po adováno a skute n realizováno:ž č ě

- ubytování do 7 dn :ů 2,0
- do 30 dn :ů 1,5
- do 90 dn *:ů 1,35
- do 270 dn *:ů 1,1
- do 334 dn :ů 1,0 (v . standardního ubytování na školní rok)č
- 334-364 dn :ů 0,917**

* od data nástupu na kolej alespo do 30.6.2006 bez p erušení (minimáln však naň ř ě
dobu 30 dn )ů 1,0

** Sleva p i celoro ním ubytování odpovídá odpušt ní platby zař č ě posledních 30 dnů
ubytování, resp. dalšímu vyrovnání p i zm n ceny b hem ubytování.ř ě ě ě

Realizovaná re ijní cena za ubytování pro akademický rok 2005/06 bude vycházet zž ceny
vzniklé ze základní re ijní ceny (bod 1) upravené podle bodu 2 a násobené zde uvedenýmiž
koeficienty.

4. Da zň p idané hodnotyř

K re ijní cen vzniklé podle p edchozích bod se p ipo ítává da zž ě ř ů ř č ň p idané hodnoty a pop .ř ř
místní poplatek za ubytování osob v ubytovacích za ízeních podle platných právníchř
p edpis .ř ů

5. P ehled re ijních cenř ž

P ehled re ijních cen sř ž pou itím koeficient podle bodu 2 a navýšených o DPH je uvedenž ů
v p íloze tohoto opat ení.ř ř

V Praze dne 18. kv tna 2005ě

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
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