
Dobrý den,

V ubytovacím systému kolejí Univerzity Karlovy registrujeme Vaši žádost o ubytování. Z důvodu blížícího 
se termínu nástupů, které jsou na kolejích UK od 14. 9. 2020 do 30. 9. 2020, Vám zasíláme základní 
informace k nástupům.

1. Rezervujte si den a hodinu nástupu na kolej. - vyhněte se dlouhému čekání a frontám před ubytovací 
kanceláří. Studenti s rezervací mají vždy přednost, takže studenti bez rezervace můžou strávit ve frontě 
I celý den. Rezervujte si přesný čas nástupu na kolej
https://rehos.cuni.cz/crpp/ 

2. Zaplaťte kolejné on-line v systému REHOS nebo převodem na bankovní účet (tím urychlíte celý proces 
nástupu). Informace jak uhradit kolejné najdete
https://kam.cuni.cz/KAM-603-version1-pokyny_k_platbam_za_ubytovani_2020_2021.pdf

3. Co s sebou?

- osobní doklad - občanský průkaz (pas, vízum nebo kartičku dlouhodobého pobytu pro cizince)

- potvrzení o studiu nebo potvrzení o přijetí na VŠ (je možné dodatečně dodat do konce září)

- 1x foto průkazové velikosti

- hotovost nebo dostatek financí na platební kartě na úhradu kolejného za měsíc září a říjen 
(upřednostňujeme platbu on-line předem, pro urychlení procesu nástupu)

- průkazku studenta (většinou ISIC) - slouží např. pro otevírání vstupních dveří

Pokud v termínu vyhrazeném pro nástupy na kolej tj. do 30. 9. 2020, na kolej nenastoupíte, dojde ke 
zrušení rezervace a propadnutí dlouhodobé zálohy. V oprávněných případech, je možné domluvit náhradní 
termín nástupu na kolej s ubytovací kanceláří dané koleje.

Jestli jste byl/a ubytován v koleji na letním ubytování (tj. bydlíte na koleji i přes letní prázdniny), termín 
nástupu na kolej se liší. Do 11. 9. 2020 navštivte svou ubytovací kancelář pro podpis nové smlouvy. 
Nerezervujte si proto nástup v systému REHOS

V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů nás neváhejte kontaktovat mailem. Kontakty na ubytovací 
kancelář Vaší koleje naleznete na http://www.kam.cuni.cz

Jestliže o ubytování na koleji již nemáte zájem, kontaktujte ubytovací kancelář dané koleje se žádostí 
o storno rezervace lůžka. Uvolníte tím lůžko dalšímu uchazeči o ubytování.

Vzhledem k současné situaci Vás chceme požádat, abyste byli ohleduplní k ostatním. Dodržujte 
bezpečnou vzdálenost, dezinfikujte si ruce a při koncentraci více osob ve vnitřních prostorách zvažte 
nošení roušky. Děkujeme za ohleduplnost a pochopení.

S pozdravem,

koleje Univerzity Karlovy

If you received this email and you are English-speaking student, please check our 
website: https://kam.cuni.cz/KAMEN-1.html where you will find all necessary information about dormitory 
accommodation. For more information, do not hesitate to contact us at email: koleje.bounce@kam.cuni.cz
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