Základní informace pro ubytované na Bohoslovecké
koleji ThDr. Karla Farského
Zřizovatelem bohoslovecké koleje je CČSH, zastupuje ji Ústřední rada CČSH (Wuchterlova
523/5, Praha 6 - Dejvice), správcem a ubytovatelem je IEP CČSH (Roháčova 1305/66, Praha 3
– Žižkov).
Studenti ubytovaní na bohoslovecké koleji se musí řídit Organizačním řádem Bohoslovecké
koleje patriarchy ThDr. Karla Farského, Domovním řádem a Požárním řádem.
Zásadní záležitosti koleje řeší Správní rada koleje. Praktické záležitosti řeší zástupce
ubytovatele ve svých úředních hodinách. Vedení a organizace spirituální výchovy
bohoslovců, vedení kolejního programu, duchovní péče o ubytované a pomoc při řešení
praktických problémů, které se vztahují ke společnému soužití je na spirituálu koleje. V
případě vyšší obsazenosti koleje má svoji úlohu při správě také prefekt, volený z ubytovaných
studentů.
Kolej je chápána jako místo spirituálního formování. Proto se ubytovaní účastní kolejního
programu, který zahrnuje bohoslužby, pobožnosti a společné modlitby v aktuálně
stanoveném rozsahu. Rozsah kolejního programu stanovuje spirituál koleje. Program se
přirozeně týká všech v koleji ubytovaných studentů.
Kolejní program zajišťuje spirituál koleje, pokud možno ve spolupráci s prefektem,
bohoslovci a dalšími ubytovanými, ochotnými se na přípravě programu aktivně podílet. U
ostatních ubytovaných je vyžadována účast. Ubytovaní jsou povinni se účastnit kolejního
programu, případnou mimořádnou neúčast včas oznámit.
Neodůvodněná a neomluvená, opakovaná či dlouhodobá neúčast na kolejním programu
může mít za následek vyloučení z ubytování. Návrh na vyloučení v tomto případě podává
spirituál koleje správní radě koleje, která může o vyloučení rozhodnout.
Od ubytovaných se očekává ohleduplné soužití a užívání společných prostor a vybavení.
Ubytovaní jsou povinni udržovat v čistotě a pořádku příslušenství koleje ve společném
užívání. Při zjištění závady jsou povinni ji neprodleně oznámit zástupci ubytovatele.
Závažné nebo opakované porušování Domovního řádu, neúčastnění se kolejního programu či
neplnění jiných povinností vyplývajících z tohoto řádu, může mít za následek vyloučení z
ubytování. Návrh na vyloučení podává prefekt koleje, spirituál nebo zástupce ubytovatele
správní radě koleje, která může o vyloučení rozhodnout.
V případě ukončení ubytování nahlásí ubytovaný tuto skutečnost spirituálovi a zástupci
ubytovatele. Nejpozději k datu ukončení ubytování (vystěhování) je ubytovaný povinen
vyrovnat všechny závazky, zejména doplatit veškeré poplatky za ubytování, vyklidit pokoj a
vrátit klíče a elektronický čip od vstupních dveří; nevyrovnané závazky, vyplývající ze
smluvního vztahu, mohou být vymáhány právní cestou. To se týká také ubytovaných, kteří
ukončují smlouvu pouze na dobu školních prázdnin.

Ubytovaný je povinen nahlásit ukončení studia či změnu studia prefektovi, spirituálovi a
zástupci ubytovatele. Ukončením studia nárok na ubytování zaniká.
O prodloužení ubytování v dalším studijním roce je třeba znovu žádat ÚR CČSH, opět
s vyjádřením spirituála (viz Žádost o prodloužení ubytování na Bohoslovecké koleji dr. Karla
Farského).
Bližší informace o organizaci koleje viz Organizační řád Bohoslovecké koleje patriarchy ThDr.
Karla Farského.

