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1 Základní ustanovení
1) Vysokoškolská kolej (dále jen „kolej“) je účelovým zařízením Vysoké školy polytechnické Jihlava
(dále jen „VŠPJ“).
2) Kolejní řád upravuje provozní podmínky a pravidla ubytování na koleji VŠPJ.
3) Základním posláním koleje je za úplatu poskytovat:
a) ubytování studentům prezenčního studia,
b) krátkodobé ubytování studentům kombinovaného studia,
c) ubytování hostům VŠPJ a dalším osobám, pokud to není na úkor poslání podle bodu a) a b)
tohoto odstavce.
4) Ubytovaná osoba nesmí v prostorách koleje provozovat podnikatelskou a jinou výdělečnou činnost.

2 Řízení koleje a odpovědnost za provoz koleje
1) Provoz koleje řídí a odpovídá za něj vedoucí Správy účelových zařízení (SÚZ), která je podřízena
kvestorovi VŠPJ.

3 Rozhodnutí o ubytování
1) Na ubytování na koleji není právní nárok.
2) O ubytování na koleji rozhoduje vedoucí SÚZ.
3) Ubytování na koleji se poskytuje studentům na základě jejich elektronické žádosti.
4) Proces rozhodování o ubytování se řídí směrnicí „Kritéria, pravidla, postup a termíny pro ubytování
na koleji VŠPJ“ vydávaným pro příslušný akademický rok (dále jen „kritéria pro ubytování“). Tento
dokument je zveřejněn na webových stránkách školy.
5) Pokud je rozhodnutím vedoucí SÚZ vyhověno žádosti studenta o ubytování, je následnou
podmínkou pro ubytování studenta zaplacení vratné kauce a uzavření písemné smlouvy
o ubytování mezi VŠPJ a studentem (dále jen „smlouva“).
6) Proti rozhodnutí vedoucí SÚZ o zamítnutí žádosti o ubytování může student do sedmi dnů ode dne
doručení rozhodnutí podat odvolání ke kvestorovi prostřednictvím vedoucí SÚZ.
7) Krátkodobé ubytování studentů, hostů VŠPJ a jiných osob nesmí být prováděno na úkor ubytování
studentů s uzavřenou smlouvou.

4 Ubytování studentů
1) Ubytování studentů a jejich rozmístění na koleji provádí vedoucí SÚZ s přihlédnutím ke kapacitě
koleje a případným požadavkům studentů (pokoj, spolubydlící).
2) Nástup na ubytování se řídí harmonogramem akademického roku pro daný akademický rok.
3) Student se může během akademického roku přestěhovat pouze se souhlasem vedoucí SÚZ.
Vedoucí SÚZ může nařídit přestěhování, pokud je to nutné v zájmu ubytovaných studentů,
z provozních důvodů nebo z důvodu účelného využití ubytovací kapacity.
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5 Zánik a zrušení ubytování
1) Ubytování zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno,
b) jestliže se student nenastěhuje bez udání důvodu do dvou dnů od data stanoveného
ve smlouvě,
c) jednostrannou výpovědí ze strany studenta,
d) odstoupením ubytovaného od smlouvy,
e) ukončením, zanecháním, přerušením nebo vyloučením ze studia, kdy je student povinen
doložit potvrzení ze studijního oddělení,
f) předčasným zrušením ubytování podle článku 5 odst. 2 tohoto řádu.
2) Vedoucí SÚZ rozhodne o předčasném zrušení ubytování, jestliže student, jemuž je ubytování
poskytnuto:
a) závažným způsobem nebo opakovaně poruší tento kolejní řád,
b) je v prodlení s úhradou ubytování více než jeden měsíc,
c) závažným způsobem nebo opakovaně poruší požární řád a bezpečnostní nebo hygienické
předpisy platné pro ubytování na koleji,
d) neplní přes výtku své povinnosti dle smlouvy o ubytování.
3) Rozhodnutí o zrušení ubytování s odůvodněním oznámí vedoucí SÚZ písemně studentovi. Proti
tomuto rozhodnutí se může ubytovaný do sedmi dnů odvolat ke kvestorovi.
4) Na základě rozhodnutí o zrušení ubytování následně VŠPJ odstoupí od smlouvy o ubytování.
Při ukončení ubytování se student řídí povinnostmi uvedenými v článku 6, odst. 2, písm. j), tohoto
kolejního řádu.

6 Práva a povinnosti studenta ubytovaného na koleji
1) Ubytovaný student má právo:
a) na přidělení základního vybavení pokoje a lůžkovin (ložní prádlo, přikrývka s polštářem);
kdy toto vybavení přebírá na počátku ubytování,
b) na převzetí klíče od určeného pokoje,
c) na výměnu ložního prádla jedenkrát za tři týdny,
d) používat věci, zařízení a společné prostory koleje způsobem, pro který jsou určeny,
e) přijímat návštěvy podle článku 8 odst. 6 tohoto řádu.
2) Ubytovaný student je povinen:
a) nastěhovat se v daném nebo dohodnutém termínu a bydlet v předem určeném pokoji koleje,
b) udržovat čistotu a pořádek v obývaném pokoji a ve společných prostorách koleje,
c) dodržovat bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy v prostorách koleje,
d) uzamknout dveře pokoje při každém jeho opuštění; ztrátu či odcizení klíče od pokoje ohlásit
neprodleně na vrátnici koleje nebo vedoucí SÚZ,
e) umožnit kontrolu ubytování osob, dodržování pořádku a hygieny na pokoji; kontrolu jsou
oprávněni provádět vedoucí SÚZ a vrátné, při opakovaných nedostatcích se postupuje podle
článku 5 odst. 3 tohoto řádu,
f) předcházet poškození zařízení koleje, hlásit bezodkladně zjištěné závady v pokoji nebo
ve společných prostorách na vrátnici koleje,
g) řídit se tímto řádem a dalšími interními pokyny vydanými vedoucí SÚZ,
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h) platit řádně a včas kolejné podle článku 7 odst. 1 tohoto řádu,
i) nahradit způsobené škody na majetku koleje ve smyslu článku 7 odst. 4 tohoto řádu,
j) k datu ukončení ubytování uvést pokoj do původního stavu, předat v pořádku zapůjčený
inventář, zařízení, vrátit klíče od uklizeného pokoje, elektronický klíč a odhlásit se z evidence
na vrátnici koleje,
k) respektovat zákaz vnášení zbraní, drog a psychotropních látek na kolej, zákaz vstupu se zvířaty
a jejich chovu,
l) řádně užívat prostory vyhrazené k ubytování a bez předchozího souhlasu ubytovatele v nich
neprovádět žádné podstatné změny (stěhování nábytku, vnášení vlastního vybavení),
m) dodržovat zákaz kouření v celém objektu,
n) dodržovat zákaz používání soukromých elektrických spotřebičů (elektrických vařičů, topidel,
topných spirál, rychlovarných konvic, kávovarů, TV, tiskáren apod.) na pokoji.

7 Platby a úhrady
1) Studenti hradí kolejné dle platného ceníku. Splatnost měsíčního kolejného je stanovena na 25. den
předcházejícího měsíce na účet banky uvedený ve smlouvě nebo v hotovosti na vrátnici koleje.
2) Poplatek za ubytování v době letních prázdnin je splatný v hotovosti do 10. dne v měsíci.
3) Návštěvy a hosté ubytovaní na koleji platí za ubytování podle platného ceníku na vrátnici koleje.
4) Škody způsobené na zařízení a majetku koleje studenti hradí na základě rozhodnutí vedoucí SÚZ.
Kvalifikovaný odhad škody provede pověřený pracovník.
5) Smluvní pokuta za pozdní úhradu kolejného je stanovena ve výši 200,- Kč za každý započatý měsíc
prodlení s úhradou kolejného.
6) Další poplatky jsou stanoveny za:
a) hotovostní platbu kolejného
b) při chybném zadání platby kolejného
c) praní prádla - obsah jedné pračky
d) mimořádná výměna prádla – sada/1ks
povlak 20,-; prostěradlo a polštář 15,e) zjištění nepovoleného el. spotřebiče
f) předčasné zrušení smlouvy – ukončení studia
g) každý ztracený či nevrácený klíč
h) porušení zákazu kouření v prostorách koleje

50,- Kč
50,- Kč
40,- Kč
50,- Kč
50,- Kč
500,- Kč
1 000,- Kč
1 000,- Kč

8 Vnitřní pravidla koleje
1) Na koleji VŠPJ je stanoven noční klid v době od 22.00 hod. do 6.00 hod.
2) Studenti mají možnost zapůjčit si vysavač, žehličku, sušák na prádlo a za poplatek využít služby praní
osobního prádla.
3) Po dobu ubytování si studenti sami zabezpečují pravidelný úklid pokojů.
4) Student může přijít na kolej, kde je ubytován, po celých 24 hodin. Musí však respektovat ustanovení
uvedené v odst. 1 článku 8 tohoto řádu.
5) Do pokoje studenta je povolen vstup dalším osobám pouze se souhlasem spolubydlících. Pracovníci
koleje mají právo vstoupit do pokoje i bez svolení ubytovaného z důvodu kontroly dodržování
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bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů nebo za účelem nezbytných údržbářských
prací a inventur. Pokud při kontrole pracovníci koleje zjistí, že se na pokoji nachází nepovolený el.
spotřebič, bude z pokoje odnesen a uložen na vrátnici koleje, kde si ho majitel vyzvedne
po zaplacení poplatku.
6) Návštěvy studentů:
a) student má právo přijímat návštěvy od 6.00 do 24.00 hodin,
b) návštěva musí být zaevidována v knize návštěv na vrátnici koleje; pokud je vrátnice mimo
provoz, zapíše návštěvu do knihy student, který návštěvu přijímá; návštěva je povinna
se po ukončení návštěvy odhlásit na vrátnici nebo odchod zaznamená v knize navštívený
student,
c) prodloužení návštěvy po 24. hodině oznámí navštívený vrátnému; návštěvy na koleji od 0.00
hodin do 6.00 hodin jsou povinny zapsat se do knihy hostů a stávají se hosty; výše úhrady
za přenocování hostů se řídí platným ceníkem,
7) Na koleji VŠPJ lze ubytovat návštěvu za následujících podmínek:
a) navštívený ohlásí návštěvu předem u vedoucí SÚZ nebo na vrátnici koleje,
b) ubytovaná návštěva je po zaplacení poplatku zapsána do evidenční knihy návštěv,
c) navštívený odpovídá za to, že jeho spolubydlící budou mít zaručeny podmínky ke studiu
a odpočinku během jeho návštěvy.
8) Student nesmí umožnit ubytování na koleji studentovi, kterému předčasně zaniklo ubytování ani
osobám, které nejsou přihlášeny k ubytování.
9) Poplatky za ubytování jsou stanoveny ceníkem.

9 Vrátnice
1) V době provozu koleje poskytuje vrátnice ubytovací a informační služby. Zajišťuje dodržování
nočního klidu a pořádku na kolejích.
2) V případě potřeby zabezpečuje tísňová volání. Mimo provozní dobu vrátnice je pro toto volání
k dispozici telefonní přístroj umístěný u vrátnice.
3) Přijímá požadavky na údržbu a opravy na pokojích ubytovaných i ve společných prostorách.
4) Na vrátnici koleje je k dispozici:
a) lékárnička první pomoci,
b) kniha návštěv,
c) ceník za ubytování,
d) tento řád.

10 Odpovědnost za škody
1) Ubytovaný je povinen při každém i krátkodobém opuštění pokoje, není-li přítomen jiný ubytovaný,
uzavřít a zajistit okna, pokoj uzamknout a neponechat klíč v zámku.
2) Provozovatel koleje nezodpovídá za osobní majetek, jako jsou klenoty, cennosti, peníze, počítače,
mobilní telefony, videokamery, videopřehrávače, fotoaparáty, jízdní kola apod.
3) Ubytovatel ručí ubytovaným za škody, které vzniknou v době užívání ubytovacího zařízení
při dodržení výše uvedené povinnosti o uzamykání pokoje v rozsahu a za podmínek stanovených
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy.
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11 Závěrečná ustanovení
1) Tento Kolejní řád nabývá účinnosti dne 1. července 2019.
2) Tento Kolejní řád ruší Kolejní řád VŠPJ ze dne 20. září 2012 (č. j.: KR/12/00196-12/05292).
3) Tento Kolejní řád zpracovala a za její aktualizaci a výklad odpovídá vedoucí SÚZ.

