
Ubytování studentů na koleji L v Litomyšli 

Kolej L slouží pro dlouhodobé ubytování studentů Fakulty restaurování (FR). Jedná se o oddělenou část 1. 

poschodí historického objektu Piaristické koleje v Litomyšli, ve kterém se současně nachází výukové 

prostory FR. Celá budova Piaristické koleje nedávno prošla kompletní rekonstrukcí včetně ubytovací části. 

Provozovatelem koleje L je Správa kolejí a menzy Univerzity Pardubice (SKM).   

  

Popis ubytování  

Kolej L má osm 2lůžkových  pokojů  KLASIK se společnými 2 sociálními zařízeními (ženy, muži) na 

stejném patře a jeden 2lůžkový pokoj KOMFORT s vlastním sociálním zařízením. 

Na pokoji mají studenti k dispozici: 2x šatní skříň, 1x skříňka závěsná, 2x postel, 2x psací stůl, 2x 

lampička, věšák, umyvadlo, lednička, lůžkoviny. 

Všechny pokoje mají zásuvku pro pevné internetové připojení (je nutný síťový kabel), internetové připojení 

je bezplatné.  Studenti mohou bezplatně využívat společnou kuchyňku se zázemím a jídelnou, prádelnu 

s pračkou a sušičkou. K dispozici jsou i základní úklidové pomůcky a vysavač. Úklid pokojů si studenti 

zajišťují sami. Úklid společných sociálních zařízení a prostor zajišťuje uklizečka SKM. 

Poskytované služby nezahrnují ložní povlečení, hygienické potřeby a ručníky. Tyto potřeby si musí 

studenti dovézt z domova nebo zakoupit v obchodech ve městě.   

 

Ceny a platební pokyny 

Ubytování na  akademický rok 2016/2017  bude poskytováno za ceny dle nového ceníku s denní sazbou o 

14 Kč nižší než v roce 2015/2016. V ceně není zahrnuta služba „ložní povlečení“ kterou nebude SKM již 

zabezpečovat. Cena je uvedena vždy za osobu/noc. Podmínkou pro získání studentského ubytování je 

úhrada příslušné kauce a uzavření „Smlouvy o ubytování“. 

  

Ceny ubytování (kolejné) včetně DPH 

  

Studentské standardní ubytování  

(sjednává se minimálně v délce trvání 60 dní) 

pokoj KLASIK obsazený 2 studenty          121,- Kč 

pokoj KLASIK obsazený 1 studentem       142,- Kč 

pokoj KOMFORT obsazený 2 studenty     136,- Kč 

pokoj KOMFORT obsazený 1 studentem  186,- Kč 

  

Studentské zvýhodněné ubytování  

(sjednává se  minimálně v rozsahu od 19.9.2016 do 30.6. 2017) 

pokoj KLASIK obsazený 2 studenty            75,- Kč 

pokoj KLASIK obsazený 1 studentem       122,- Kč 

pokoj KOMFORT obsazený 2 studenty       90,- Kč 

pokoj KOMFORT obsazený 1 studentem   136,- Kč 



  

Kauce  

Výše rezervační kauce je 3000,- Kč, po nástupu na kolej bude rezervační kauce převedena na ubytovací 

kauci, která je ve výši 35 násobku denní sazby kolejného. Případný rozdíl mezi výší rezervační a ubytovací 

kauce bude vyúčtován s kolejným za září. 

Kolejné se bude v akad. roce 2016/2017 platit nejpozději do 15. dne aktuálního měsíce (výjimka je září 

2016, kolejné za září bude vyúčtováno společně s kolejným za říjen a je splatné do 15. října).   

  

Platební údaje pro platby kauce nebo kolejného   

Platby je možné provést bezhotovostním  převodem nebo vkladem hotovosti na účet SKM v Komerční 

bance. Platby v hotovosti SKM nepřijímá.   

  

číslo účtu SKM: 369 355 61/0100 

konstantní symbol: 0558 

variabilní symbol: rodné číslo studenta bez lomítka 

  

Pozor ! Uvedení správného variabilního symbolu je podmínka pro zpracování platby. 

 

Podávání žádostí o ubytování na koleji v 

Litomyšli  

Žádosti o ubytování na koleji L  

  

SKM akceptuje pouze žádosti o ubytování podané emailem na adresu ubcentrum@upce.cz   

  

V předmětu emailu musí student uvést: „žádost o prázdninové ubytování na koleji L“ nebo „žádost o 

celoroční ubytování na koleji L“. V textu emailu musí uvést:  jméno, příjmení, datum narození, studijní 

ročník, datum počátku a konce ubytování, případně uvést i jméno a příjmení  studenta, s kterým chcete 

bydlet nebo požadavek na bydlení bez spolubydlícího.    

  

Letní prázdninové studentské ubytování  

Žádosti o toto ubytování je potřeba podat nejpozději do 15. 5. 2016. Ubytování je přednostně určeno 

studentům, u nichž ubytování navazuje na ubytování v aktuálním akademickém roce (bude jim 

prodloužena současná Smlouva o ubytování).    

  

Studentské zvýhodněné ubytování na akad. rok  2016/2017   

Ubytovací smlouvy budou uzavírány na období od 19. 9. 2016 do 7. 7. 2017 

  

1. kolo   do     - 15. 6. 2016           je určeno pouze pro současně bydlící studenty 

  

2. kolo  20. 6. - 15. 7. 2016           je určeno pouze pro budoucí studenty 1. ročníku 
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3. kolo  25. 7. - 10. 8. 2016           je určeno pro všechny studenty bez rozlišení 

(3. kolo se  bude konat pouze,  pokud po 2. kole zůstanou neobsazená lůžka)   

  

  

Dodatečné ubytování v průběhu akademického roku 

V případě neobsazení všech lůžek mohou studenti podávat žádosti o ubytování v průběhu celého roku. 

  

Způsob zpracování žádostí  

Žádosti budou zpracovávány v pořadí podle jejich doručení, o způsobu vyřízení žádosti bude studentům 

zaslán email.  

Rezervaci lůžka musí nový zájemce o bydlení potvrdit platbou kauce převodem ve výši 3000,- Kč na 

účet  SKM, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po potvrzení rezervace emailem ze strany SKM.  

V případě neuhrazení kauce ve stanoveném termínu bude rezervace zrušena a lůžko bude postoupeno 

dalšímu zájemci o ubytování. 

 

 

 

 


