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KOLEJNÍ ÁD
ZÁPADO ESKÉ UNIVERZITY V PLZNI
ZE DNE 20. PROSINCE 2006
ÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
lánek 1
Obecná ustanovení
(1) Západo eská univerzita v Plzni (dále jen „Z U“) vlastní ubytovací za ízení (dále jen „koleje“).
(2) Z U využívá koleje k zajišt ní ubytovacích pot eb p edevším svých student a zam stnanc .
(3) Z U využívá koleje v souladu se zákonem . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n a dopln ní
dalších zákon (zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis , (dále jen „zákon“) též k dopl kové
innosti. Dopl ková innost na kolejích nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost inností podle odstavce 2.
(4) Koleje jsou vnit ní organiza ní jednotkou Správy kolejí a menz (dále jen „SKM“), jež je ú elovým
za ízením Z U. SKM zajiš uje ubytování a výkon dalších inností v kolejích podle tohoto vnit ního p edpisu.
(5) Spolu s SKM se na výkonu inností podle tohoto vnit ního p edpisu podílí též studentská samospráva
kolejí Z U (dále jen „samospráva“).
(6) Samospráva se v rozsahu stanoveném tímto vnit ním p edpisem zaru uje.
(7) Na ubytování v kolejích není právní nárok.

ÁST DRUHÁ
Správa kolejí a menz
lánek 2
Postavení SKM
(1) V ele SKM stojí editel.
(2) editele SKM jmenuje a odvolává rektor.
(3) P sobnost SKM je stanovena v organiza ním ádu SKM, který je vnit ní normou Z U.
lánek 3
editel SKM
(1) editel SKM odpovídá zejména za:
a) efektivní hospoda ení všemi sv enými prost edky,
b) trvalé zvyšování úrovn kolejí,
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c) dodržování Kolejního ádu a provád cích vnit ních norem.
(2) editel SKM je dále povinen:
a) vy izovat neprodlen stížnosti ubytovaných,
b) evidovat písemn všechny p estupky a závady i jiná porušení Kolejního ádu a provád cích vnit ních
norem a informovat o nich samosprávu,
c) kontrolovat, zda o všech vstupech na pokoj ubytovaných ze strany SKM je neprodlen proveden
zápis v provozní knize; provozní kniha je k nahlédnutí ve vrátnici p íslušné koleje,
d) zajistit minimáln jedenkrát ro n prohlídku a kontrolu kolejí.
(3) editel SKM má zejména právo:
a) stanovit kontroly na pokojích kolejí, a to
-

p edem ohlášené za ú asti ubytovaného, nebo

-

namátkové za ú asti ubytovaného,

b) provád t osobn namátkové kontroly.
(4) Pokud je kontrola stanovena nebo provád na v souladu s Kolejním ádem, je ubytovaný povinen kontrolu
strp t.
(5) Osoba provád jící kontrolu je oprávn na u init taková opat ení, kterými odvrátí, zamezí nebo
minimalizuje vznik škody za p edpokladu, že škoda m že zcela zjevn nastat nebo škoda již nastala.

ÁST T ETÍ
Studentská samospráva
lánek 4
Principy samosprávy
(1) Z izuje se samospráva kolejí.
(2) Samospráva je spole enstvím student ubytovaných na kolejích; studenti mají právo na samosprávu.
(3) Základním prvkem samosprávy jsou všichni studenti ubytovaní v p íslušné koleji. Vrcholným prvkem
samosprávy je Studentská komora Akademického senátu Z U (dále jen „SK AS Z U“).
(4) Studenti vykonávají samosprávu prost ednictvím svých p edstavitel . Výkonem samosprávy se rozumí:
a) podpora soustavného zkvalit ování ubytovacích služeb,
b) podpora len samosprávy p i ešení problémových situací,
c) zlepšování komunikace mezi leny samosprávy a SKM,
d) kontrola dodržování Kolejního ádu a provád cích vnit ních norem.
lánek 5
Práva a povinnosti len samosprávy
(1) lenové samosprávy mají právo:
a) volit a být voleni za p edstavitele samosprávy,
b) vyjad ovat prost ednictvím p edstavitele samosprávy své stanovisko k pln ní úkol SKM týkajících
se zajišt ní ubytování na koleji,
c) být informováni p edstavitelem samosprávy o jeho innosti,
d) podávat prost ednictvím p edstavitele samosprávy návrhy, p ipomínky a podn ty k ubytování na
koleji a ostatním souvisejícím službám.
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(2) lenové samosprávy mají povinnost:
a) p ispívat k nerušenému výkonu práv ubytovaných na koleji i na dodržování jejich povinností,
b)

init oznámení p edstaviteli samosprávy o porušování vnit ních p edpis a vnit ních norem Z U a
zejména pak Kolejního ádu.
lánek 6
P edstavitel samosprávy

(1) P edstavitel samosprávy je volen z len samosprávy ubytovaných v p íslušné koleji. Za každou kolej
jsou voleni 1 až 3 p edstavitelé samosprávy.
(2) Organizaci voleb p edstavitele samosprávy zajiš uje SK AS Z U, s administrativní podporou SKM.
(3) Volby jsou platné bez ohledu na ú ast len samosprávy.
(4) Funk ní období p edstavitele samosprávy trvá 12 m síc . Ztráta mandátu p edstavitele samosprávy
nastává uplynutím funk ního období, vzdáním se mandátu nebo v p ípad , že p edstavitel samosprávy p estal
být lenem studentské samosprávy p íslušné koleje. Za p edstavitele samosprávy, jehož mandát zanikl,
nastupuje podle po adí výsledk voleb náhradník; neexistuje-li žádný náhradník za p edstavitele samosprávy,
jehož mandát zanikl, konají se v p íslušné koleji nové volby. P edstavitelem samosprávy m že být tatáž osoba
zvolena i opakovan . innost p edstavitele samosprávy je dobrovolná.
(5) Mandátu se zvolený p edstavitel samosprávy ujímá ke dni 1. listopadu p íslušného kalendá ního roku.
SK AS Z U organizuje volby p edstavitel samosprávy tak, aby se zvolený p edstavitel samosprávy mohl
mandátu ujmout k 1. listopadu p íslušného kalendá ního roku.
(6) P edstavitel samosprávy:
a) jedná jménem samosprávy ve vztahu k orgán m SKM,
b) shromaž uje návrhy, p ipomínky a podn ty,
c) informuje o své innosti leny samosprávy.
(7) P edstavitel samosprávy má právo:
a) být v as informován o plánovaných zm nách v provozním režimu a v režimu ubytování,
b) být v as informován o studentech, kte í porušili Kolejní ád nebo provád cí vnit ní normy,
c) nahlížet do provozní knihy a knihy služeb,
d) vyžadovat písemné odpov di na návrhy, p ipomínky a podn ty,
e) požadovat po SK AS Z U informace o její innosti.
(8) P edstavitel samosprávy má povinnost:
a) informovat písemn vedoucí koleje o studentech, kte í porušili Kolejní ád nebo provád cí vnit ní
normy,
b) informovat leny samosprávy o vyjád eních kompetentních osob na návrhy, p ipomínky a podn ty.
lánek 7
Postup p i vy izování návrh , p ipomínek a podn t
(1) P edstavitel samosprávy shromaž uje písemné návrhy, p ipomínky a podn ty týkající se p íslušné koleje.
(2) Návrhy, p ipomínky a podn ty shromážd né podle odstavce 1 p edává p edstavitel samosprávy pr b žn
vedoucímu koleje a v jeho nep ítomnosti správci budovy.
(3) Vedoucí koleje je povinen v p im ené lh t podat p edstaviteli samosprávy písemnou odpov
návrhy, p ipomínky a podn ty.

na

(4) Vedoucí koleje, vrátný nebo správce budovy mají právo p edávat p edstaviteli samosprávy informace o
skute nostech, které zjistili nebo o kterých se dozv d li v souvislosti s výkonem jejich práce.
(5) Osoby uvedené v odstavci 4 mají též právo vyžadovat po p edstaviteli samosprávy písemnou zprávu o
tom, jakým zp sobem naložil s informacemi o skute nostech podle odstavce 4.
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ÁST TVRTÁ
Zásady ubytování student , zam stnanc a dopl ková innost
lánek 8
Zásady ubytování student
(1) O po tu ubytovacích míst p id lených jednotlivým fakultám a vysokoškolským ústav m, které se podílejí
na uskute ování vzd lávací innosti (dále jen „fakulta“) rozhoduje rektor po projednání v rad rektora.
(2) O p id lení ubytovacího místa musí student požádat. Postup p i podání žádosti o ubytování je stanoven
provád cí vnit ní normou. Provád cí vnit ní norma stanoví též podrobnosti o rozmíst ní student v kolejích,
p edání a p evzetí ubytovacího místa, splatnosti ceny za ubytování a o dalších právech a povinnostech
ubytovaných student .
(3) SKM pr b žn
p ednostn student m.

sleduje využívání ubytovacích kapacit a nabízí neobsazená resp. uvoln ná l žka

(4) Ceny za ubytování pro studenty jsou stanoveny v Ceníku prací a služeb Z U. Zm na ceny za ubytování
musí být zve ejn na nejmén s jednom sí ním p edstihem.
lánek 9
Zásady ubytování zam stnanc
(1) Zam stnance je možno ubytovat na kolejích za p edpokladu, že ubytovací kapacitu nelze využít pro
studenty.
(2) Zam stnance lze v kolejích ubytovat též v p ípad jejich významného podílu na realizaci hlavního
poslání Z U nebo v p ípad zvláš tíživé sociální situace.
(3) Ceny za ubytování pro zam stnance jsou stanoveny v Ceníku prací a služeb Z U.
lánek 10
Dopl ková innost
(1) Dopl kovou innost na kolejích lze uskute ovat pouze v souladu se zákonem.
(2) Pravidla uskute ování dopl kové innosti jsou stanovena sm rnicí rektora.
(3) Ceny za ubytování na kolejích v rámci dopl kové innosti jsou stanoveny v Ceníku prací a služeb Z U.

ÁST PÁTÁ
Záv re ná ustanovení
lánek 11
(1) Tento Kolejní ád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem Z U dne 13.
prosince 2006.
(3) Tento Kolejní ád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství,
mládeže a t lovýchovy.
(4) Tento Kolejní ád nabývá ú innosti dnem 1. ledna 2007.

Doc. PhDr. Nikolaj Demjan uk, CSc., v. r.

Doc. Ing. Josef Pr ša, CSc., v. r.
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