
 

Hlávkova kolej 
 

V roce 1904 věnoval Spolku studentů pražských vysokých škol zakladatel Nadání 

Josef Hlávka budovu koleje v Jenštejnské ulici č. p. 1. Z nadační listiny vyplývá pro 

Nadání závazek poskytnout částečné, nebo (bude-li to možné) úplné finanční 

zabezpečení pobytu na koleji vybraným sociálně potřebným vynikajícím 

studentům. Myšlenkový odkaz i rozsáhlý nadační projekt Josefa Hlávky je 

universální a podporuje talentované jednotlivce bez ohledu na jejich studijní 

obor. Princip universálního výběru studentů do Hlávkovy koleje v období let 

1904-1939 přinášel možnosti vzniku osobních mezioborových vztahů a kontaktů, 

které provázely studenty Hlávkovy koleje po celý život. Vzájemné obohacení bylo 

přínosem pro každého studenta ubytovaného v Hlávkově koleji bez ohledu na to, 

jakou vysokou školu studoval. 

 

V současné době je Hlávkova kolej majetkem Českého vysokého učení 

technického v Praze. Podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy o předání této koleje ČVUT bylo smluvně dohodnuto, aby kolej byla 

užívána v souladu s odkazem Josefa Hlávky. Smlouvou mezi Nadáním a ČVUT je 

Hlávkova kolej určena pro ubytování studentů především doktorského studia, 

mladých akademických a vědeckých pracovníků popřípadě studentů 

prezenčního studia pražských vysokých škol, kteří dosahují výborných studijních 

výsledků, jsou nemajetní, sociálně potřební, nemají byt v Praze a nejsou 

podnikateli. Ze smyslu Hlávkova odkazu vyplývá, že podporovaný student musí 

v době, kdy tuto podporu pobírá, skutečně kolej užívat a toto užívání je 

nepřenosné. 

 

Návrh na ubytování (podle znění smlouvy o obsazování Hlávkovy koleje mezi 

Nadáním J., M. a Z. Hlávkových a Českým vysokým učením technickým z roku 

1999) podávají rektoři pražských vysokých škol rektorovi ČVUT. České vysoké 

učení technické jako vlastník koleje, jehož péčí jsou ubytováni studenti a mladí 

akademičtí a vědečtí zaměstnanci ČVUT a ostatních pražských vysokých škol, 

podává správní radě Nadání návrh na poskytnutí nadačního příspěvku na kolejné 

v Hlávkově koleji. Před ubytováním je podepsána darovací smlouva mezi 

studentem a Nadáním, jejíž součástí je i vyplněný formulář čestného prohlášení 

o sociálních poměrech žadatele. Darovací smlouva i dekret na ubytování se 

vystavuje vždy na jeden akademický rok na základě dohodnutých podmínek. Je 

třeba dbát, aby tento příspěvek byl použit jen za podmínek a k účelu, pro který 

byl poskytnut.  



 

Žádost o ubytování v Hlávkově koleji 

 

Žadatel/žadatelka: 

Jméno/příjmení:   

Tituly:   

Datum/místo narození:   

Trvalé bydliště:  

Kontaktní adresa:  

E-mail/telefon:   

Státní příslušnost:  

 

Vyjádření vysoké školy: 

Název vysoké školy:  

Název fakulty:  

Název pracoviště:  

Adresa pracoviště:  

Telefon na pracoviště:  

Žádost pro akademický 

rok: 

 

Druh studia nebo 

zaměstnání: 

doktorské studium      

postdoktorské       

vědecký pracovník                              

prezenční bc./mgr. studium                 

Odborné doporučení vedoucího pracoviště: 

 

 

 

 

 

 

děkan/ředitel, datum, podpis 

 

 

jméno, funkce, datum, podpis 

Vysoká škola potvrzuje správnost výše uvedených údajů a skutečnost, že 

žadatel dosahuje výborných studijních (pracovních) výsledků.  

 

 

rektor, datum, podpis 

 

Čestné prohlášení žadatele/ky: 
Prohlašuji, že splňuji podmínky pro ubytování v Hlávkově koleji. Dosahuji výborných studijních 

výsledků a věnuji se výhradně svému odbornému růstu. Jsem nemajetný/á, nemám byt v Praze 

a nejsem podnikatel/ka. Kromě stipendia, případně příspěvků od rodiny, nemám jiný příjem než 

z pedagogické, vědecké, umělecké nebo publikační činnosti. 

 

V Praze dne ……………………………………………podpis žadatele …………………………………………. 

 

Vyjádření ČVUT: 

a) ČVUT souhlasí s ubytováním žadatele v Hlávkově koleji. 

b) ČVUT zařazuje žadatele jako náhradníka pro ubytování v Hlávkově koleji. 

c) ČVUT nesouhlasí s ubytováním žadatele v Hlávkově koleji. 

 

V Praze dne …………………………………………… podpis za ČVUT …………………………………………… 


