Zásady ubytování
v koleji Univerzity Karlovy, Fakulty tělesné výchovy a sportu
v akademickém roce 2022/2023
Kolej UK FTVS je samostatná a nelze o ni žádat prostřednictvím Kolejí a menz.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1.

Tyto Zásady ubytování v koleji Univerzity Karlovy, Fakulty tělesné výchovy a sportu (dále jen „UK FTVS“)
v akademickém roce 2022/2023 (dále jen „zásady“) upravují ve smyslu Řádu vysokoškolské koleje Univerzity
Karlovy (dále „ŘVŠK“) ubytování studentů v akademickém roce 2022/2023 v koleji UK FTVS.

2.

Informace k ubytování v koleji UK FTVS (dokumenty, formuláře, zásady) lze získat na internetové adrese
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-168.html, na Správě koleje UK FTVS (dále jen „SK“) a na úřední desce koleje UK
FTVS.

3.

Organizaci podávání a vyhodnocování žádostí o ubytování v koleji UK FTVS zajišťuje SK. Dodržování termínů,
systému a organizace nástupu do koleje, podpisu ubytovací smlouvy, vybírání plateb za ubytování a služby s ním
spojené (dále ubytování) zajišťuje SK.

4.

Harmonogram termínů pro podávání žádostí a jejich vyřizování včetně ubytování je uveden v čl. 11.
Čl. 2
Skupiny osob ubytovávaných za standardní ceny

Za standardní ceny jsou ubytovávány tyto skupiny osob:
a) Studenti UK v prezenční formě studia v českém jazyce, kteří nepřekročili standardní dobu studia navýšenou
o jeden rok a uchazeči přijati ke studiu na UK v prezenční formě studia v českém jazyce v akademickém roce
2022/2023 - žádají o ubytování dle čl. 5.
b) Student jiné VŠ (mimo UK), studující v českém studijním programu na základě předložení dokladu o studiu
(průkaz studenta VŠ, potvrzení o studiu, popř. index).
c) Nestudující osobní asistent resp. průvodce studenta se ZTP, resp. ZTP-P - může být ubytován na základě
předložení čestného prohlášení o ošetřování ubytovaného studenta a kopie studentova průkazu ZTP.
d) Stážisté jsou ubytováváni na základě písemné objednávky UK FTVS.
e) Studenti programů Erasmus+ jsou ubytováváni na základě písemné žádosti podepsané proděkanem pro vnější
vztahy.
Čl. 3
Žadatelé se zvláštními potřebami
Žadateli o ubytování, který je
a) držitelem průkazu TP, ZTP či ZTP-P,
b) oboustranným sirotkem,
c) nebo osobou v hmotné nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů,
se vždy vyhoví, je-li student UK nebo uchazeč přijatý ke studiu na UK a je-li požadovaný typ pokoje možné
poskytnout. Podklady k tomu určené je nutné doložit do 22. června 2022.
Čl. 4
Žadatelé vyloučeni z ubytování v koleji UK FTVS
Z ubytování v koleji UK FTVS je vyloučen žadatel, který:
a)

žádal o ubytování v koleji v loňském akademickém roce a získal v konečném součtu bodů záporný počet bodů,

b)

v době od září 2018 do července 2022 došlo ze strany SK k vypovězení smlouvy o ubytování s žadatelem, nebo
žadatel k 30. červnu 2022 má závazky vůči SK,

c)

žadatel se v době od září 2021 do července 2022 neoprávněně zdržoval v prostorách koleje UK FTVS (porušil
zákaz návštěv, nebyl zapsán v knize návštěv nebo nezaplatil poplatek za ubytování),

d)

má trvalé bydliště na území Hlavního města Prahy nebo měl trvalé bydliště na území Hlavního města Prahy
a změnil ho v době kratší než dva měsíce před začátkem podávání žádostí o kolej UK FTVS.

Čl. 4, bod c) neplatí v případě, že žadatelem je držitel průkazu TP, ZTP či ZTP-P nebo že ani po 2. kole podávání žádostí
o ubytování v koleji UK FTVS nebyla kapacita koleje naplněna.
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Čl. 5
Podávání žádostí
V termínu od 9. května do 22. června 2022 podávají studenti a uchazeči o studium UK FTVS přijatí v akademickém
roce
2022/2023
(čl. 2 písm. a)
elektronickou
žádost
přes
webový
formulář
na
adrese
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-168.html. Studenti a uchazeči o studium UK FTVS se přihlásí přes své přihlašovací jméno
a heslo, pod kterým jsou zaregistrováni v CAS UK viz příloha č.1/2016 Podání elektronické žádosti přes webový formulář.
Studenti a uchazeči ostatních fakult UK nebo jiných VŠ podávají písemnou žádost přímo v SK blok D 1. patro č. dv. 107.
1.

Žádosti podané po 22. červnu 2022 jsou zařazeny do druhého kola.

2.

Žádosti pro akademický rok 2022/2023 mohou podávat i uchazeči, kteří ještě nemají rozhodnutí
o přijetí ke studiu.

3.

V případě volné kapacity budou neúspěšní žadatelé kontaktováni v termínu od 11. října 2022. Žadatelé budou
kontaktování SK na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti. Pokud žadatel nepotvrdí nástup do koleje do 48 hodin,
bude žádost zrušena bez možnosti obnovení a osloven další žadatel dle pořadí hodnocení žádostí o ubytování.
Žádosti mohou podávat i noví zájemci o ubytování.

4.

Žadatel - uchazeč o studium na UK FTVS, který má podanou platnou přihlášku k doktorskému studijnímu programu
(dále „DS“) je posuzován jako student DS. V případě, že vědecké oddělení UK FTVS nepotvrdí včas přijetí tohoto
uchazeče, bude vyzván při nástupu ubytování, aby předložil v kanceláři SK potvrzení o přijetí do DS.

5.

Veškerá potvrzení, kromě potvrzení o přijetí ke studiu, potřebná pro žádost (např. doložení skutečností pro uznání
absolutního kritéria - čl. 9 odst. 1 a 3) je žadatel povinen doručit nejpozději v termínu podání žádosti dle
harmonogramu v Čl. 11, tj. do 22. června 2022.
Potvrzení žadatel doručí na SK jedním z následujících způsobů:
a) osobně, (na SK blok D 1. patro č. dv. 107, nebo do podatelny UK FTVS, José Martího 31, přízemí hl. budova,
v pracovní době),
b) doporučeným dopisem, přičemž rozhodující je datum doručení (výhradní adresa pro zaslání je: Univerzita
Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Správa koleje, José Martího 31, 162 52 Praha 6),
c) naskenované jako přílohu e-mailu na adresu lucienovakova@ftvs.cuni.cz,
d) prostřednictvím webového formuláře elektronické žádosti o kolej, pokud to povaha potvrzení umožňuje.

6.

Žadatel o ubytování může v termínu stanoveném pro řádné podání žádosti podat pouze jednu platnou žádost.

7.

Studenti vyšších ročníků bakalářského a magisterského (navazujícího) studia, kteří mají výrazný podíl na vědeckovýzkumné práci fakulty, při řešení projektů, grantů a prezentaci výsledků na studentských konferencích, sympoziích
a dalších aktivitách, které ohodnotí děkan UK FTVS (dále jen „děkan“), mohou požádat děkana o přidělení tzv.
absolutního kritéria pro ubytování v koleji. Tuto žádost podávají písemně na Správu koleje UK FTVS, vzor žádosti
bude k dispozici na internetové adrese http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-168.html. Děkan na základě došlých žádostí
vybere studenty, kteří budou zvýhodněni. Termín pro podání žádosti stanovuje děkanka na 8. června 2022 a
výsledek jejího posouzení bude žadateli znám nejpozději dne 22. června 2022.

8.

Pokud chce žadatel uplatnit zvýhodnění za absolutní kritérium (čl. 9 odst. 1), musí požadavek na zvýhodnění uvést
ve své elektronické žádosti a přiložit naskenované potvrzení ve formátu pdf., doc(x), jpg. png.

9.

V případě, že žadatel vyplní do žádosti o ubytování v koleji nepravdivé informace, zaniká mu nárok na kolej.
Čl. 6
Vyřizování žádostí

1.

Hodnocení žádostí bude provedeno v jednom hromadném kole – 1. kole (dále „hromadné hodnocení“) na základě
kritérií uvedených v čl. 9. Seznam úspěšných žadatelů bude vyvěšen do 27. července 2022 na internetové adrese
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-168.html a na vývěsce SK.

2.

Žádosti neúspěšných žadatelů z prvního kola budou následně zařazeny do druhého kola, které bude probíhat do
19. srpna 2022. Neúspěšní žadatelé z prvního kola již do druhého kola žádost nepodávají, je tam zařazena
automaticky. Oznámení výsledků druhého kola bude zveřejněno do 26. srpna 2022 na internetové adrese
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-168.html a na vývěsce SK.
Čl. 7
Vyřizování námitek

1.

Proti výsledku hodnocení žádosti z prvního kola lze počínaje dnem následujícím po dni sdělení výsledku
(čl. 6 odst. 1) ve lhůtě 8 pracovních dnů podat písemnou nebo elektronickou formou námitku.
Případné přílohy doručí žadatel spolu s námitkou:
a) elektronicky na adresu vokounova@ftvs.cuni.cz nebo do podatelny UK FTVS, José Martího 31, přízemí
hl. budova, v pracovní době,
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b)

doporučeným dopisem, přičemž rozhodující je datum doručení (výhradní adresa pro zaslání je: Univerzita
Karlova Fakulta tělesné výchovy a sportu, Správa koleje, José Martího 31, 162 52 Praha 6).

Přílohy je třeba doručit ve stejné lhůtě jako je lhůta pro podání elektronické námitky, přičemž rozhodující je datum
doručení příloh.
2.

S výsledky řízení o námitkách budou uchazeči seznámeni do 10 kalendářních dnů ode dne doručení námitky
elektronickou poštou.

3.

Námitce se vždy vyhoví v případě pochybení při vyhodnocení žádosti, dále lze námitce vyhovět v závažných
zdravotních nebo sociálních případech náležitě doložených, popř. je-li k dispozici volná kapacita.

4.

Vyřízení námitek kolejní komisí UK FTVS je konečné.
Druhým kolem bude naplněna kapacita koleje UK FTVS a odvolání není možné.

5.

Na ubytování v koleji Univerzity Karlovy, Fakulty tělesné výchovy a sportu není právní nárok.
Čl. 8
Smlouva, rezervace a platba

1.

V případě kladného vyřízení žádosti o ubytování v koleji UK FTVS předloží žadatel při nástupu do koleje průkaz
studenta VŠ a podepíše Smlouvu o ubytování v kanceláři SK. Ceník kolejného bude zveřejněn v květnu 2022. Kolejné
je možno uhradit následujícími způsoby:
a) bezhotovostním převodem na účet číslo: 43-2007320217/0100, název – UK Fakulta tělesné výchovy
a sportu - kolejné, variabilní symbol - 170 000, specifický symbol – rodné číslo, výhradně pro platbu v Kč
z bankovního účtu v ČR, a to do 10 kalendářních dnů od data nástupu,
b) poštovní poukázkou České pošty typu „A“ a to do 10 kalendářních dnů od data nástupu,
c) výjimečně hotově v pokladně UK FTVS nebo v SK, a to pouze studenti v programu Erasmus+.

2. Pokud žadatel o ubytování nenastoupí do 4. října 2022, jeho místo v koleji se ruší a je nabídnuto dalším
zájemcům viz čl. 5 bod 3.
3.

Nástup na ubytování v koleji bude zahájen 1. září 2022.

4.

Pokud byla platba provedena před nástupem do koleje, musí ubytovaný předložit doklad o zaplacení.
Čl. 9
Kritéria pro posuzování žádostí v hromadném hodnocení

Kritéria pro rozhodování o přidělení místa v koleji UK FTVS jsou:
1.

Tzv. absolutní kritérium splňuje žadatel, pro kterého platí alespoň jedna z následujících podmínek:
a) je držitelem průkazu TP, ZTP či ZTP-P – kritérium je nutné doložit potvrzením vydaným úřadem práce do 22.
června 2022,
b) je průvodcem žadatele vlastnícího průkaz ZTP-P v případě, že jej držitel průkazu uvede na žádosti
– kritérium je nutné doložit potvrzením do 22. června 2022,
c) je oboustranným sirotkem – kritérium je nutné doložit potvrzením do 22. června 2022,
d) je studentem doktorského studia (dále jen DS) v prezenční formě studia mimo vyloučených žadatelů dle článku
4 bodu d,
e) je osobou v hmotné nouzi dle zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
– kritérium je nutné doložit potvrzením do 22. června 2022,
f) je studentem, kterému děkan UK FTVS přidělila absolutní kritérium dle čl. 5 odst. 8 – seznam studentů bude
vyvěšen na vývěsce SK 22. června 2022, v žádosti je nutné uvést požadavek na zvýhodnění.
U podmínek, kde je to vyznačeno (čl. 9 bod č. 1 písmeno a, b, c, e, f) doloží žadatel platnost příslušným
potvrzením které naskenuje k žádosti, doručí poštou nebo dodá v daném termínu do kanceláře SK (čl. 5 odst. 5).
Žadatel splňující podmínky podle písmene a), b) či c), obdrží 500 bodů, v případě splnění podmínky písmene d)
obdrží 200 bodů, když není vyloučen podle čl. 4 bodu c), v případě splnění podmínky podle písmene e), f) obdrží
500 bodů.
Body za absolutní kritérium se sčítají.

2.

Tzv. kritérium časové dostupnosti porovnává čas potřebný k dennímu dojíždění do školy, tj. mezi místem
trvalého bydliště a centrem příslušné ubytovací oblasti. Časová dostupnost je stanovena programem dle vlakových
a autobusových jízdních řádů a řádů PID platných v červnu 2022 (jízdní řády se v programu aktualizují jednou za
5 let). Při výpočtu časové dostupnosti je rozlišováno rozpětí od 0 do 200 minut, přičemž tyto minuty se převádějí
na 0 až 100 bodů.
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V souladu s Řádem koleje UK FTVS a dalšími předpisy UK FTVS jsou vytvořena i ostatní kritéria hodnocení (3 a 4).
3.

Kritéria s kladnou bodovou hodnotou:
a) Činnost v samosprávných orgánech a poradních komisích UK FTVS:
Akademický senát UK
+ 30 bodů
Kolejní rada UK FTVS
Akademický senát UK FTVS
+ 20 bodů
Koordinátor pro
zahraniční studenty

+ 20 bodů
+ 10 bodů

b) Vědecká činnost v rámci kateder s aktivním vystoupením na Studentské vědecké konferenci:
(Neplatí pro postgraduální studenty, u nichž je to studijní povinnost)
V uplynulém roce
+ 10 bodů
Ocenění na konferenci
+ 20 bodů
nutno doložit např. odkazem na program konference, odkazem na sborník atd. a zaslat na:
vokounova@ftvs.cuni.cz
c) Sportovní reprezentace v akademickém roce 2021/2022 (od 19. 8. 2021 do 19. 8. 2022):
Aktivní účast na OH, MS, ME, SU, AMS, SP, EP
+ 100 bodů
nutno doložit:
potvrzení nominující organizace (svazu, FTVS atd.),
internetové stránky, kde jsou dostupné výsledky, a všechny informace lze ověřit.
Každou sportovní reprezentaci lze uznat pouze jednou.
d) Mimořádná práce v rámci koleje
Dle posouzení pracovnic SK

+ 5 až + 50 bodů

Z rozhodnutí Kolejní rady a Kolejní komise studenti, kteří poruší Provozní a domovní řád koleje UK FTVS nebudou mít
možnost získat kladné body mimořádnou prací.
4.

Kritéria se zápornou bodovou hodnotou:
a) Rušení nočního klidu
Jednorázově

– 100 bodů

b) Neohlášená návštěva
1x
2x a více

– 100 bodů
– vyloučení z koleje

Opakovaně

– vyloučení z koleje

c) Nepředání pokoje (klíč, kolejenka, nepořádek na pokoji apod.)
Dle posouzení pracovnic SK

-100 bodů

d) Poškození požárního evakuačního plánu
Celý pokoj

- 50 bodů

e) Nezrevidované nebo nepovolené elektrické spotřebiče

- 50 bodů

f)

Opakované opoždění platby kolejného v roce 2021/2022
2 x – 25 bodů
3 x – 50 bodů

4 x a více - 100 bodů

Nezaplacení kolejného, penále a nevypořádání ostatních závazků do 30. 6. 2022 – zaniká nárok na kolej
g) Poškození majetku fakulty a znečištění společných prostor UK FTVS (viník nezjištěn)
Týká se všech ubytovaných na patře
-70 bodů
h) Nepořádek na chodbách před pokojem, porušení Provozního a domovního řádu koleje UK FTVS
-50 bodů
i)

Připojení nepovoleného routeru
Bez narušení sítě
-50 bodů
S narušením sítě
+ finanční postih, který určí Centrum informatiky UK FTVS

- 100 bodů

Při zvlášť závažných přestupcích může Kolejní komise rozhodnout o vyloučení studenta z koleje případně
jiných postizích.
Pokud žadatel o ubytování v koleji získá v konečném součtu bodů záporný počet bodů – zaniká v akademickém roce
2022/2023 nárok na kolej.
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Pořadí vyřizování žádostí při hodnocení je určeno celkovým kritériem, které se určuje v bodech a je jím součet bodů dle
čl. 9, odstavců 1., 2., 3., a 4.
Z ubytování v koleji UK FTVS jsou vyloučeni žadatelé uvedení v čl. 4.
V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí losování.
Čl. 10
Podmínky pro optimalizaci kapacit
1.

V případě provozní potřeby z důvodu optimalizace kapacit je ubytovaný povinen se na výzvu SK přestěhovat ze
stávajícího pokoje do jiného pokoje v rámci koleje. Na základě provozních možností budou ubytovanému, který je
přestěhováván, nabídnuty adekvátní varianty pro přestěhování v rámci stejné koleje.

2.

Ubytovaný student nebo student, který podal žádost o ubytování v koleji UK FTVS odjíždějící v rámci svého studia
na studijní pobyt (např. v programu Erasmus), je povinen po potvrzení studijního pobytu neprodleně kontaktovat
SK (osobně v kanceláři SK budova D 1. patro č. dv. 107, nebo elektronickou poštou lucienovakova@ftvs.cuni.cz,
nebo tel.: 220 173 043, 220 173 044).
Čl. 11
Harmonogram podávání a vyřizování žádostí o ubytování v ak. r. 2022/2023

Termíny uvedené v harmonogramu platí pro všechny žadatele uvedené v čl. 2 písm. a) stejně:
Úkon

Student

Zahájení podávání elektronických žádostí přes webový formulář -1. kolo
Ukončení podávání žádostí pro všechny žadatele -1. kolo

Správa koleje

9. 5.
22. 6.

Oznámení výsledků hodnocení – 1. kolo

27. 7.

Písemné nebo elektronické podávání námitek

27. 7. - 8. 8.

Výsledky řízení o námitkách – oznámení elektronickou poštou
Ukončení podávání žádostí – 2. kolo

18. 8.
19. 8.

Oznámení výsledků hodnocení – 2. kolo

26. 8.

Zahájení ubytování

1. 9.

Ukončení nástupu do koleje

4. 10.

Nabídnutí volných kapacit všem skupinám žadatelů

11. 10.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.

Ubytování studenta ve dvou kolejích v jedné ubytovací oblasti současně nebo uvedení údajů v žádosti o ubytování,
které se ukázaly jako zásadně nesprávné, se považuje za hrubé porušení podmínek pro poskytnutí ubytování.
UK FTVS neposkytuje ubytovací stipendium; o takové stipendium může ubytovaný požádat v souladu s platným
opatřením rektora ve věci poskytování stipendií na podporu ubytování.
Během roku budou probíhat kontroly splnění podmínek ubytování u ubytovaných a též kontroly správnosti
vyplněných údajů v žádostech.
Žadatel, který nebyl přijat ke studiu nebo zvolil jinou možnost ubytování je povinen svou žádost včas zrušit:
osobně v kanceláři SK budova D 1. patro č. dv. 107, nebo elektronickou poštou lucienovakova@ftvs.cuni.cz, nebo
telefonicky na číslech: 220 173 043, 220 173 044.

Informace k ubytování na ostatních kolejích UK lze získat ze Zásad ubytování v kolejích Univerzity Karlovy
v akademickém roce 2022/2023 z webových stránek http://www.kam.cuni.cz
Tyto zásady nabývají účinnost dne 30. dubna 2022.
V Praze dne 30. dubna 2022

doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
děkan UK FTVS
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Příloha č.1/2016 Podání elektronické žádosti přes webový formulář
Po kliknutí na ikonu „podání žádosti studenta“ se studenti (uchazeči) přihlásí přes své přihlašovací jméno a heslo, pod
kterým jsou zaregistrováni v CAS UK. Zobrazí se předvyplněný formulář, ve kterém je nutné u položek ročník, obor,
budoucí ročník, dojezdnost (obec trvalého bydliště dle OP) vybrat odpovídající možnost po rozbalení menu šipkou.
Studenti a uchazeči mají možnost výběru z absolutních a kladných kritérií, které je nutné doložit potvrzením tam, kde
je možnost vložení souboru ve formátu: pdf., doc(x), jpg., png. – ostatní jsou systémem automaticky odstraněny.
K odeslání žádosti je nutné kliknout vpravo dole na tlačítko „dokončit“.
Pokud se objeví „Děkujeme za vyplnění žádosti“ je žádost v pořádku odeslána. Pokud se objeví „vyplňte červeně
orámované pole“ je nutné toto pole doplnit, pak opět kliknout vpravo dole na tlačítko „dokončit“.
Pokud je žádost již jednou odeslána student (uchazeč) se znovu ve vypsaném termínu do systému nedostane, nastanouli u studenta (uchazeče) jakékoliv změny, je nutné kontaktovat e-mailem nebo osobně Správu koleje UK FTVS blok D
1. patro č. dv. 107.
Po ukončení je nutné se odhlásit.
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