
Vážená studentko, 

Vážený studente, 

 

 

dovolte nám, abychom Vás informovali o novinkách v podávání žádostí o ubytování pro nadcházející 

akademický rok 2013/2014 a další. 

 

Již od 2. 5. 2013 si mohou studenti všech vysokých škol v ČR ubytovaní dnes v kapacitě spravované 

KaM UK prodloužit ubytování na období léta tj. do konce akademického roku a tak využít možnosti 

podat žádost o ubytování ve stejné koleji i na příští akademický rok a případně i delší období. Toto 

zvýhodnění končí dne 14. 6. 2013. 

 

Neubytovaní studenti a budoucí studenti všech vysokých škol v ČR si mohou od 2. 5. 2013 podat 

žádost o ubytování přímo do volné kapacity vybrané koleje.  

 

Žádosti o ubytování se od 2. 5. 2013 podávají buď v ubytovacích kancelářích kolejí, nebo elektronicky 

prostřednictvím prodejního portálu dostupného z internetových stránek Kolejí a menz 

www.kam.cuni.cz. 

 

Žádosti o ubytování se podávají pouze na období celého akademického roku případně na dobu 

studia. Výjimku tvoří koleje s vyblokovanou kapacitou do června 2014.  

 

Stejně jako v minulých letech zůstává povinnost uhradit dlouhodobou zálohu 1.800,- Kč jako 

potvrzení zájmu o ubytování a to buď přímo v ubytovací kanceláři při podání žádosti, pokud je kladně 

vyhodnocena nebo do 7 dnů po podání žádosti prostřednictvím elektronického prodejního portálu. 

Pokyny pro platbu dlouhodobé zálohy naleznete na http://kam.cuni.cz/KAM-150-version1-

postup_zaloha_2013.pdf 

 

V novém akademickém roce 2013/2014 došlo i ke změně Všeobecných ubytovacích podmínek. Mezi 

hlavní změnu patří zavedení platby újmy ubytovateli při okamžitém ukončení smlouvy o ubytování čl. 

VII odst. 1. písm. b, anebo ukončení smlouvy s výpovědní lhůtou 60 dnů, kde újma hrazená 

ubytovateli je výrazně nižší viz čl. VIII.  Více se dozvíte na http://www.kam.cuni.cz/KAM-145-

version1-priloha3.pdf 

 

Podrobný návod jak lze podávat žádosti o ubytování naleznete v Zásadách ubytování, které jsou 

dostupné na http://www.kam.cuni.cz/KAM-145-version1-or_05_2013.pdf. 

 

Věříme, že i v následujícím akademickém roce budete využívat služeb Kolejí a menz Univerzity 

Karlovy v Praze.  

 

S pozdravem 

 

 Ing. Jiří Macoun 

          ředitel  


