
Opatření děkana č. 2/2009
Podle § 28 odst. 1 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění vyhlašuji tato

Pravidla ubytovny Evangelické teologické fakulty
1. Ubytovna v 5. patře budovy ETF UK slouží k ubytování studentů v akademickém roce, tj. 

v době od začátku září do konce června.
2. Ubytovna poskytuje dva druhy ubytování:

– v pěti dvoulůžkových pokojích,
– ve dvou čtyřlůžkových apartmánech.

3. Zásady  umisťování  žadatelů  o ubytování,  správy  ubytovny  a vzájemného soužití  jejích 
obyvatel jsou stanovena těmito pravidly.

A. Správa ubytovny
4. O umístění  žadatelů  o ubytování  rozhoduje  a správní  záležitosti  ubytovny  projednává 

a rozhoduje o nich komise pro ubytovnu ve složení:
– proděkan pro zahraniční a ekumenické vztahy,
– zástupce zahraničního oddělení,
– jeden ze studentských farářů,
– zástupce studentů jmenovaný akademickým senátem.

5. Proti rozhodnutím komise je možno se odvolat k děkanovi fakulty.
6. Ubytovaní si mezi sebou každý semestr zvolí tříčlennou samosprávu, jejímž úkolem je 

dbát na dodržování těchto pravidel, pečovat o ducha vzájemné snášenlivosti na ubytovně, 
projednávat případné spory ubytovaných, komunikovat se studentskými faráři a vedením 
fakulty. Své složení (jména a kontakty členů) samospráva po svém ustavení bezodkladně 
písemně sdělí komisi pro ubytovnu.

7. Studentští faráři přijímají přihlášky k ubytování od studentů vyjma zahraničních, udržují 
kontakt s ubytovanými a v součinnosti s nimi mohou utvářet společenstevní stránku živo-
ta na ubytovně.

B. Ubytování
8. Žádost o ubytování podávají

– zahraniční studenti zahraničnímu oddělení,
– ostatní studenti studentským farářům.

9. Termín pro podání žádosti vyhlašuje komise pro ubytovnu na internetových stránkách fa-
kulty. Obvykle se tento termín stanoví na konec srpna a konec ledna.

10. O umístění žadatelů rozhoduje komise pro ubytovnu. Součástí tohoto rozhodnutí je také 
návrh přidělení jednotlivých pokojů. Tento návrh mohou ubytovaní před uzavřením uby-
tovací smlouvy změnit, jestliže se na tom navzájem dohodnou.

11. Ubytovací smlouva se uzavírá na období jednoho semestru nebo jednoho akademického 
roku, tj. nejdéle na období od začátku září do konce června následujícího kalendářního 
roku. 

12. Ubytovací smlouvu je možno uzavřít opakovaně. Počet opakování není omezen, avšak na 
opakované uzavření smlouvy nevzniká nárok.

13. Cenu ubytování  za jeden kalendářní měsíc  stanoví  ceník vyhlášený děkanem. Cena se 
stanoví  za jedno lůžko,  zvlášť  pro apartmány a zvlášť  pro dvoulůžkové pokoje.  O pří-
padných výjimkách z tohoto pravidla rozhoduje komise pro ubytovnu.



14. Poplatek za ubytování se platí měsíčně, vždy ke 20. dni kalendářního měsíce na následují-
cí měsíc. Platby přijímá ekonomické oddělení fakulty buď hotově nebo bezhotovostním 
převodem na účet číslo 85439011/0100, var. symbol 55, specifický symbol je rodné číslo 
studenta nebo datum narození ve formátu DDMMRR.

15. Za měsíc na začátku a konci ubytovacího období se ubytovací poplatek stanoví v poměrné 
výši podle počtu skutečně využitých dní. Za jeden den se počítá jedna třicetina měsíční 
ceny stanovené v ceníku.

C. Odpovědnost za škody
16. Ubytovaný odpovídá za škody způsobené na zařízení pokoje,  resp. v jeho části,  kterou 

obývá, a jejich odstranění uhradí v plné výši.
17. Ubytovaný na počátku ubytování převezme v přítomnosti správce budovy pokoj podpisem 

předávacího protokolu, v němž je popsán současný stav pokoje a jeho zařízení. Na konci 
ubytování bude obdobným způsobem pokoj předán. V případě sdílených pokojů převez-
mou a předají ubytovaní pokoj společně.

18. Před podpisem ubytovací smlouvy složí každý ubytovaný na ekonomickém oddělení fakul-
ty  peněžitou  záruku  ve  výši  stanovené  ceníkem,  z níž  bude  hrazeno  odstranění  pří-
padných škod. Pokud by škoda tuto částku přesáhla, musí ji ubytovaný neprodleně uhra-
dit. Nepoužitá záruka bude ubytovanému vrácena na konci ubytování.

19. Potvrzení o převzetí a vrácení záruky, resp. vypořádání škod je součástí předávacího pro-
tokolu.

D. Život na ubytovně
20. Ubytovaný bude po celou dobu svého pobytu dodržovat obecná hygienická, bezpečnostní 

a protipožární pravidla a chovat se tak, aby svým jednáním či jeho důsledky neohrožoval 
ani neobtěžoval ostatní a nepoškozoval dobré jméno ETF a UK.

21. Veškeré zařízení ubytovny i spotřebiče, které jsou v ní k dispozici, bude ubytovaný použí-
vat k jejich účelu a šetrně, elektrickou i tepelnou energií a vodou bude šetřit.

22. Společné prostory, jimiž jsou chodba, kuchyňka, sociální zařízení, a společenská místnost, 
bude  ubytovaný  využívat  s ohledem na  ostatní  a podle  potřeby  uvolní  jejich  prostory 
k provádění úklidu pracovníky správy budovy. Zvláště v kuchyňce nebude ostatní obtě-
žovat zanechaným nepořádkem.

23. Běžný úklid v pokoji si bude ubytovaný provádět sám.
24. V celém prostoru ubytovny platí přísný zákaz kouření a konzumace drog.
25. Přechovávání zvířat v ubytovně není dovoleno.
26. Noční klid platí v prostorách ubytovny od 23:00 do 7:00.
27. Návštěvy je možno na ubytovně přijímat, ve vrátnici (recepci) mohou být požádány, aby 

prokázaly svou totožnost.
28. Přenocování návštěv, tj. jejich pobyt na ubytovně v době nočního klidu, je možné za těch-

to podmínek:
– případný spolubydlící k tomu dá výslovný souhlas,
– návštěva se ohlásí ve vrátnici (recepci), kde bude zapsána do knihy ubytovaných a za-

platí na ekonomickém oddělení fakulty za každou noc poplatek určený v ceníku,
– takovéto přenocování je možné nejvýše na 3 noci.

29. Ubytovaný může krátkodobě poskytnout pokoj, resp. jeho část (lůžko), kde je ubytován, 
další osobě, za těchto podmínek:
– za daný pokoj či lůžko je řádně zaplacen ubytovací poplatek,
– případný spolubydlící k tomu dá výslovný souhlas,
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– takový pobyt bude projednán se samosprávou ubytovny, bude zapsán do knihy uby-
tovaných v recepci a host zaplatí jednorázový poplatek za ložní prádlo určený v ceníku.

30. Všechny návštěvy,  denní i přenocující,  se  budou řídit  těmito pravidly  stejně jako uby-
tovaní. Za chování návštěv nesou v přiměřené míře odpovědnost jejich hostitelé.

31. Společenská setkání jako večírky a oslavy je možno na ubytovně pořádat jen se souhlasem 
ostatních ubytovaných a samosprávy. K takovýmto účelům je možno také využít kavárnu 
Marathon v přízemí budovy po dohodě s jejím provozovatelem.

32. Dodržování  těchto  pravidel  bude  samospráva  prosazovat  domluvou,  jejich  opakované 
a vážné porušování bude postoupeno k projednání komisi pro ubytovnu, která může roz-
hodnout o předčasném ukončení ubytovací smlouvy.

33. Tato pravidla jsou přílohou ubytovací smlouvy, jejímž podpisem se ubytovaný zavazuje 
k jejich dodržování.

V Praze dne 19. října 2009 Doc. ThDr. Martin Prudký
děkan
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