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Začátek akademického

roku se blíží a čerství

vysokoškoláci právě řeší

nejen záležitosti týkající se

nových studijních povinností,

ale také spoustu praktických,

provozních problémů. Pro

„přespolní“ je úkolem číslo

jedna ubytování. Jaká je

nabídka a jak z ní vybírat?

NELA VEJVODOVÁ

S
tudenti Univerzity
Karlovy mají na něko-
lika místech republi-
ky k dispozici kolem
třinácti tisíc lůžek,

Masarykova univerzita disponu-
je 4115 lůžky, nejhůře jsou na
tom s ubytovacími kapacitami
soukromé vysoké školy.

„Zájem o rezervaci kolejí na
další semestr je v létě zpravidla
vyšší než počet nabízených lů-
žek,“ uvádí Tereza Fojtová, tisko-
vá mluvčí Masarykovy univerzi-
ty. „Během akademického roku
se však poptávka s nabídkou vy-
rovná, takže na kolejích nezůstá-
vají volná lůžka a zároveň jsou
uspokojeni všichni studenti, kte-
ří mají zájem o dlouhodobější
ubytování na kolejích,“ dodává.
Podle jejích slov univerzita ani
neuvažuje, že by ubytovací kapa-
city rozšířila, cílem je ale zvýše-
ní kvality ubytování.

Hororové historky

V posledních letech do rekon-
strukce kolejí investovalo hned
několik českých vysokých škol.
Některé budovy totiž byly v té-
měř dezolátním stavu. Mezi stu-
denty kolují legendy o plísni, hni-
lobě a probíjejících zásuvkách.
„Hledání ubytování bylo příšer-
né,“ vypráví devatenáctiletá stu-
dentka Anna, která se dostala do
Prahy na psychologii.

„Myslela jsem si, že půjdu na
kolej – ta představa mi ani moc
nevadila. Když jsem se na jeden
pokoj v pro mě rozumné cenové
relaci podívala, bylo mi jasné, že
takhle to nepůjde. Rozpadající se
starý nábytek, opravdu málo mís-
ta, společné sprchy a záchody na
konci chodby. Zaslechla jsem
i historky o švábech a potkanech,

ale nevím, co je na tom pravdy.
Nakonec jsem se vydala ubytová-
ní hledat jinam: sehnala jsem si
dvě spolubydlící a společně bydlí-
me v pronajatém bytě.“

Tuzemské koleje totiž obvykle
nebývají v ideálním stavu. Budo-
vy i zařízení jsou staré a na opra-
vu vysoké školy nemají peníze.
A pokud k ní dojde, zpravidla ná-
sleduje i zdražení ubytování. Na-
posledy se toto téma široce probí-
ralo před dvěma lety, kdy pražské
koleje podražily v průměru o ně-

kolik stovek právě kvůli rekon-
strukcím.

Ceny kolejí se často uvádí za
jeden den. V Praze cena jednolůž-
kového pokoje se sociálním zaří-
zením vychází zhruba na 160 ko-
run na den, cena vícelůžkových
pokojů se pohybuje kolem osm-
desáti korun. V Brně jsou koleje
o pár desetikorun na den levněj-
ší, jednolůžkové pokoje se dají
sehnat asi za stokorunu na den,
vícelůžkové pak třeba i za pade-
sát. Celkové měsíční náklady na

ubytování se pohybují v rozmezí
tří až pěti tisíc korun.

Kdy a kde hledat?

Dobře udělal ten, kdo si začal hle-
dat ubytování už před letními
prázdninami. Právě tehdy bývá na-
bídka největší. Studenti prvních
ročníků mívají místo na kolejích
obvykle zajištěno dopředu, mají
přednost. Bitva o volné pokoje na-
stává hlavně ve vyšších ročnících.

Ani v září ale není nic ztrace-
no, pár šťastlivců ještě místo na

koleji získá, ostatním se téměř jis-
tě podaří ubytování sehnat v sou-
kromí. Nejjednodušší je hledat
volné pokoje nebo byty přes inter-
net, kde je nabídka většinou stále
aktuální. Studentům se ale dopo-
ručuje vyhnout se realitním kance-
lářím, které obvykle chtějí poplat-
ky za zprostředkování.

Co znamená spolubydlení

Byznys spojený s pronajímáním
bytů studentům zažívá v posled-
ních letech boom. Nejčastěji je na-
bídka spojena se spolubydlením.
Celý byt si pronajme skupinka
studentů, kteří se pak o náklady
podělí a tím ušetří.

A i když v tomto případě také
nájemníci ztrácejí soukromí, mají
ho stále více než na koleji. Spo-
lubydlící se nejčastěji hledají ve
skupinách na Facebooku, dají se
ale najít i na dalších webech urče-
ných pro vysokoškoláky (viz rá-
meček vlevo). Nabídka i poptávka
jsou velké a stále se mění.

Na ulici ze dne na den

Slova nájem a podnájem odlišuje
předpona, ale v běžném životě je
rozdíl markantnější. „Nájmem se
rozumí situace, kdy majitel nemo-
vitosti přenechá svůj byt či dům
k dočasnému užívání druhé osobě
a ta mu za to platí nájemné. Oproti
tomu podnájem vzniká ve chvíli,
kdy nájemce dává třetí osobě do
podnájmu byt nebo jeho část a pe-
níze potom inkasuje sám. Takový
typ bydlení je zpravidla levnější,“
říká Jiří Hartmann z advokátní kan-
celáře Hartmann, Jelínek, Fráňa
a partneři.

Nižší ceny studenty lákají, čas-
to si ale neuvědomují rizika. Pod-
nájem pro ně bývá vhodnější,
umožňuje totiž pronajmout si na-
příklad pouze jeden pokoj, a byd-
lení je tak cenově dostupnější. „Je
důležité si uvědomit, že podná-
jemce není nijak výrazně chráněn
zákonem. Výpověď z podnájmu
může přijít klidně ze dne na den,“
varuje Jiří Hartmann. „Výpověd-
ní lhůta může být totiž nájemcem
ve smlouvě o podnájmu určena li-
bovolně. Student tak může v pod-
statě skončit ze dne na den na uli-
ci. Není-li však ve smlouvě lhůta
upravena, je standardní, tedy tří-
měsíční.“

Autorka je vysokoškolská studentka
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V
září má ještě většina star-
ších studentů prázdniny,
nováčci v řadách vysoko-

školáků se už však musí začít
řadit do nekonečných front – tu
na zápis, tu na potvrzení o studiu.

Karta na všechno

A také na vystavení studentského
průkazu. „Před ostrým startem vý-
uky jsem si jej potřebovala opat-
řit, jinak bych se do školy snad
ani nedostala,“ vzpomíná dnes
dvaadvacetiletá studentka praž-
ské Univerzity Karlovy Marika
na start svého prvního roku na vy-
soké škole. „Kartička slibovala
otevírat dveře, platit za jídlo, akti-
vovat tiskárnu...“

„Výdejních míst bylo hned ně-
kolik, já šla do toho v centru. A do-
konce dvakrát, protože poprvé se
fronta vinula až ven a vypadalo to
opravdu na dlouho. Podruhé byla
fronta o něco málo kratší, a když
jsem se po hodině dostala na řadu,
byla jsem bleskově vyfocena bri-
gádnicí a mohla jsem si zvolit, zda
chci obyčejný průkaz, nebo kartu

ISIC.“ Mezinárodní průkaz Inter-
national Student Identity Card čili
ISIC, který vydává asociace pod
záštitou UNESCO, kvůli nedoro-
zumění nakonec Marika nedosta-
la, jen obyčejnou kartičku.

Většina českých vysokých škol
ISIC svým studentům nabízí auto-
maticky místo vlastní průkazky.
Někde ji mají dokonce za zvýhod-
něnou cenu, třeba na Karlově uni-
verzitě ušetří student 110 korun
ročně. ISIC totiž něco stojí.

Marika si doma propočítala, že
změna na ISIC by ji vyšla na nece-
lé čtyři stovky, každý rok by ji
pak musela za 150 korun revalido-
vat (prodloužit jí platnost). „Mys-
lela jsem si, že bych nabízené sle-
vy bývala nevyužila v takovém
rozsahu, aby se mi investice vlo-
žená do kartičky vrátila,“ popisu-
je své tehdejší rozhodnutí Mari-
ka. Později ale zjistila, že student-
ských slev a výhod spojených
s ISIC je tolik, že si kartičku pře-
ce jen pořídila.

Výhodná doma i v zahraničí

Jaké výhody tedy ISIC svým uži-
vatelům nabízí? Jejich záběr je

opravdu veliký: od slev na sport
přes výhodnější vstupenky na kul-
turní akce a turistické průvodce
až po levnější kávu a občerstvení.
A nejen v Česku, ISIC platí ve
130 zemích světa včetně zemí EU
nebo USA.

Výčet všech slev a výhod stu-
denti najdou na webových strán-
kách www.isic.cz, případně
www.isic.org. Mnoho institucí,
ale i obchodů poskytuje nějakou
slevu mladým lidem, s kartou
ISIC však může být ještě o něco
větší. Některé banky pak poskytu-
jí majitelům studentských účtů
roční příspěvek na kartu či refun-
daci její ceny. Držitel karty ISIC
má také možnost sjednat si za pár
stovek roční cestovní pojištění či
se připojistit při provozování ne-
bezpečnějších sportů.

Dvě funkce, dvě starosti

Je ovšem třeba dát si pozor na
platnost karty. Ta bývá obvykle
šestnáct měsíců, od začátku září
do prosince následujícího roku.
Problém ale bývá u kombinova-
ných průkazů, kdy ISIC slouží zá-
roveň jako průkaz studenta kon-

krétní vysoké školy. Kromě reva-
lidační známky, která prodlužuje
platnost licence ISIC, si student
na začátku akademického roku
musí opatřit ještě fakultní kupon.

Obchodníka, u něhož student
může dostat slevu, ale hlavně zají-
má platná revalidační známka,
bez které jednoduše slevu zákaz-
níkovi nedá.

Další studentské výhody

Studentské slevy ale nejsou spoje-
ny jen s kartou ISIC. Pro získání

velké většiny výhod a slev zejmé-
na v kulturních a sportovních in-
stitucích stačí předložit jakýkoliv
platný studentský průkaz s foto-
grafií. To se týká také výhodnější-
ho jízdného, ať už v městské hro-
madné dopravě, nebo ve vlaku.

Pokaždé je ale nutné nastudo-
vat podmínky konkrétního do-
pravního provozovatele. U někte-
rého studentská sleva platí třeba
jen po dobu školního roku, jinde
se sleva týká jen konkrétní trasy.
Navíc je většinou nutné pořídit si
od dopravce zvláštní průkaz, pro-
tože revizoři na průkaz od školy
nemusejí brát zřetel.

Karta ISICmá pro studenty spoustu předností: od zvýhodněných cen knih a časopi-

sů přes snížené vstupné až po kávu se slevou FOTO MAFRA – SLAVOMÍR KUBEŠ

Bydlení na koleji možná přináší rodičům větší pocit jistoty, ale ne vždy jeho cena odpovídá kvalitě FOTO SHUTTERSTOCK

Kolej, byt, nebo spolubydlení?
Kde se usadit při vysoké škole

ISIC pomáhá ke studentským slevám

Užitečné weby

§ www.studentreality.cz

Jeden ze zástupců webů o bydlení

pro studenty, najít tu lze jak

pronájem bytu, tak jen pokoje či

nabídky spolubydlení.

§ www.studentreality.cz

Skvělá stránka pro hledání bydlení,

určená přímo pro studenty. Byt se

dá najít nejen v Praze nebo Brně,

ale i v menších městech. Včetně

nabídek spolubydlení.

§ www.studentskebydleni.cz

Další stránka s nabídkami

pronájmu ubytování, opět z celé

České republiky. Dají se tu také

najít nabídky spolubydlení.

§ www.kolej.cz Ubytování na

kolejích i spolubydlení. Pokud vám

nevyhovuje kolej a chcete se

přestěhovat jinam, můžete tu

uspět v sekci Výměna koleje.

§ www.studenta.cz Rady, tipy,

zajímavé rozhovory, tak trochu

něco od všeho. Čtyřikrát do roka

navíc provozovatelé vydávají

tištěný časopis Student.

§ www.primat.cz Hodnocení

učitelů a škol, spousta informací

a materiálů. Najdou se tu snad

všechny tuzemské vysoké školy,

hodnocení i materiály se počítají

na tisíce. Sdílení výpisků a skript

má však jedno velké úskalí:

stejně jako s nejrůznějšími

facebookovými a dalšími

stránkami tohoto zaměření

jsou i s tímto zdrojem přednášející

v drtivé většině obeznámeni.

Nezřídka se tak stává, že do testů

pak dávají otázky, které se ve

sdílených materiálech nevyskytují.

§ www.vysokeskoly.cz Další

stránka s užitečnými tipy a radami

nejen pro čerstvé vysokoškoláky.

Často tu vznikají celé seriály rad,

jsou tu informace o kolejích,

seminárních pracích i menzách.

§ www.student.finance.cz Rady,

jak skloubit studium a práci, jak to

udělat s daněmi, opět i zajímavé

rady ohledně studia samotného.

§ www.student.cz Pracovní

agentura nejen pro studenty,

na webu jsou k nalezení kromě

zajímavých brigád i užitečné rady,

třeba ohledně daní.

§ www.studentpoint.cz Spíše

lifestylový web zaměřený na

studenty a studentský život, ovšem

se zajímavými a užitečnými články.

§ www.vejska.cz Seznam

vysokých škol, je tu i bezpočet

studijních materiálů a seznam

studentských organizací.


