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Článek 1

Směrnice č. 2/2014 Kolejní řád Univerzity Pardubice se mění a doplňuje takto:
1. V čl. 1 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.
2. V čl. 2 odst. 1 písmena a) až c) znějí:
„a) studentské standardní ubytování (dále jen standardní ubytování)
souvislé ubytování sjednané písemnou smlouvou na dobu určitou v trvání minimálně 60
dnů s termínem zahájení a ukončení ubytování podle individuálního požadavku
ubytovaného, tento režim ubytování je přednostně určen pro studenty všech studijních
programů a v případě volných kapacit i pro zaměstnance, hosty a zájemce z řad veřejnosti,
b) studentské zvýhodněné ubytování (dále jen zvýhodněné ubytování)
souvislé ubytování sjednané smlouvou na dobu určitou s pevně stanoveným termínem
zahájení a ukončení ubytování v období zahájení a ukončení ubytování pro příslušný
akademický rok, tento režim ubytování je určen výhradně pouze pro studenty
bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, zájemci o ubytování
v tomto režimu mají přednost před zájemci o ubytování v ostatních režimech ubytování,
c) krátkodobé ubytování
ubytování na dílčí dny nebo souvislé ubytování v rozsahu kratším než 60 dnů, sjednané na
základě objednávky, tento režim ubytování je určen pro všechny zájemce (studenty,
zaměstnance, hosty a zájemce z řad veřejnosti).“.
3. V čl. 2 odstavec 4 zní:
„(4) Cenu za standardní nebo zvýhodněné ubytování platí ubytovaní nejpozději do 15. dne
aktuálního měsíce, bezhotovostním převodem na účet univerzity.“.
4. V čl. 3 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Organizaci zvýhodněného ubytování na kolejích stanoví pro příslušný akademický rok
Harmonogram ubytování (dále jen „Harmonogram“), který vydává ředitel SKM nejpozději
do 15. dubna příslušného kalendářního roku. Harmonogram musí být zveřejněn na veřejně
přístupném serveru univerzity, sekce Ubytování a stravování.
(3) Počátek a konec období pro zvýhodněné ubytování pro příslušný akademický rok
stanoví Harmonogram.“.
5. V čl. 3 se odstavce 4 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 4 až 8.
6. V čl. 3. se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.

7. V čl. 4 odst. 1 se za slovo „může“ vkládají slova „i v případě volných lůžek“.
8. V čl. 4 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) má žadatel neuhrazenou pohledávku vůči univerzitě,“.
9. Článek 5 včetně nadpisu zní:

„Článek 5
Peněžitá jistota (kauce)

5.1. Rezervační kauce
(1) Rezervace ubytování je podmíněna složením kauce.

(2) Žadatel o ubytování je povinen složit rezervační kauci do 10 kalendářních dní po
schválení jeho žádosti o ubytování. Výši a způsob složení kauce stanoví Ceník. Pokud
žadatel nesloží kauci ve stanoveném termínu, rezervace ubytování zaniká.
(3) Rezervační kauce může být použita následujícím způsobem:
a) k úhradě storno poplatku v případě zrušení rezervace ze strany žadatele nebo zániku
rezervace z důvodu nenastoupení žadatele k ubytování ve stanoveném termínu,
b) k úhradě ubytovací kauce.
5.2. Ubytovací kauce
(1) Ubytovaný, který nesložil rezervační kauci, je povinen uhradit ubytovací kauci v plné výši
nejpozději v den nástupu k ubytování.
(2) Ubytovaný, který složil rezervační kauci, je povinen doplatit rozdíl mezi výši rezervační a
ubytovací kauce nejpozději do 15. den od zahájení ubytování.
(3) Výši a způsob složení kauce stanoví Ceník.

(4) Ubytovací kauce může být použita následujícím způsobem:
a) k úhradě ubytování a s ubytováním spojených služeb při ukončení ubytování,
b) při rezervaci ubytování na další akademický rok se kauce převádí na další období.“.
10. V čl. 6 odst. 1 se slova „vázané nebo individuální“ zrušují.
11. V čl. 7 odstavec 1 zní:
„(1) Způsob přidělení konkrétního pokoje v rámci zvýhodněného ubytování stanoví
Harmonogram, v ostatních režimech ubytování se konkrétní pokoje přidělují na základě
dohody s pracovníky Ubytovacího centra SKM .“.
12. V čl. 9 odst. 1 se za slovem „jejich“ vkládají slova „řádně ohlášeným“.
13. V čl. 10 odst. 1 písm. a) se slova „ložní prádlo“ zrušují.
14. V čl. 10 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).
Článek 2
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem vydáním s účinností dnem 1. září 2016.
V Pardubicích dne 10. 6. 2016
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
rektor

