
přespání  návštěvy v pokoji bez volného lůžka  

lednice / mrazák  s minimální prokázanou energetickou třídou A (označení do 1. 3. 2021) nebo D (od 1. 3. 2021)

pronájem skříňky na potraviny - pouze pavilon B

100,- Kč / sada

mimořádná výměna / zapůjčení 1 ks ložního prádla

Ceník služeb a poplatků - platnost od 1. 9. 2022

kolárna - pronájem, umístění 1 kola 1,- Kč / den

zahrada A - B, pronájem "uzavřená společnost" 100,- Kč / den

❸ Prostory k zapůjčení / pronájmu

❶ Vlastní spotřebiče ubytovaných 

Vlastní elektrické přístroje a spotřebiče lze vnést, umístit a na kolejích používat jen tehdy, vyhovují-li normám o bezpečném provozu. 

Za bezpečnost provozu odpovídá vlastník přístroje. Umístění a používání elektrospotřebičů s příkonem do 2000W včetně varné 

konvice a povoleného typu lednice / mrazáku je možné pouze na základě předem schválené "Žádosti o umístění spotřebiče". 

A. spotřebiče POVOLENÉ 

kulma, fén, nabíječka, holicí strojek, el.budík, lampička

audio - video - výpočetní  technika

❷ Spotřebiče k zapůjčení / pronájmu

lednička - pronájem 6,- Kč / den

žehlička + žehlicí prkno, vysavač 30,- Kč za každé 4 započaté hodiny

stůl pro ping pong 40,- Kč za každou započatou hodinu

lednička nebo mrazák v energetické třídě B a vyšší (označení do 1. 3. 2021) nebo E a vyšší (od 1. 3. 2021)

❺ Náhrada škody

Ztráty a škody na majetku Správy kolejí jsou účtovány v aktuální ceně opravy nebo znovupořízení. 

Orientační ceny:

1,- Kč / den

jednorázový úklid pokoje "na objednávku" 500,- Kč 

jednorázový úklid buňky, garsoniéry nebo apartmánu "na objednávku" 1.000,- Kč 

uskladnění osobních věcí - 1 úložný box / zavazadlo max. 15 kg   50,- Kč / za každý započatý kalendářní měsíc 

výměna prádla na recepci

zapůjčení náhradních klíčů

uskladnění lednice 100,- Kč/  za každý započatý kalendářní měsíc  

50,- Kč / 1ks

❹ Doplňkové služby

vystavení opisu Smlouvy o ubytování  50,- Kč

vystavení dokumentů pro vydání víza - cizinci 100,- Kč

mimořádná výměna / zapůjčení sady ložního prádla

přestěhování na žádost studenta 100,- Kč

závěs 200,- Kč

matrace 1500,- Kč 

elektrospotřebič  s příkonem max. 2000W  (včetně varné konvice) 

lednice s neprokázanou energetickou třídou

fritéza

B. spotřebiče ZAKÁZANÉ

přímotop, teplomet,  sálavé panely a  jiná zařízení sloužící k topení nebo klimatizování pokoje 

spotřebiče s příkonem vyšším než 2000W

používání vlastního ložního prádlo sleva 2,- Kč / den

prostěradlo 150,- Kč

započatá 1/2 hodina práce uklízečky 100,- Kč

započatá 1/2 hodina práce údržbáře 

zapůjčení sušáku na prádlo

odemknutí pokoje 50,- Kč

60,- Kč / noc

100,- Kč

50,- Kč

za 3. a každý další započatý den 50,- Kč

125,- Kč 

systémový klíč 200,- Kč

prošívaná přikrývka 300,- Kč

polštář 200,- Kč

sada ložního prádla 550,- Kč

povlak na přikrývku 250,- Kč

povlak na polštář 150,- Kč

žaluzie 1000,-Kč + práce údržbáře



ztráta klíče od potravinové skříňky (pavilon B)

manipulace s čidlem EPS

Platnost od 1.9.2022

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

výmalba standardního 2lůžkového pokoje 2000,- Kč

deska psacího stolu 500,- Kč + práce údržbáře

kontejner psacího stolu 3500,- Kč + práce údržbáře

matracový potah 700,- Kč + práce uklizečky

70,- Kč

matracový chránič 300,- Kč 

méně závažné porušení Kolejního řádu  500,- Kč

opakované nebo závažné porušení Kolejního řádu 1000,- Kč + podmínečné výloučení z ubytování 

neohlášené ubytování cizí osoby na pokoji 2000,- Kč

storno rezervace v termínu nástupu k ubytování

storno rezervace při nenastoupení k ubytování 

Pozn: Storno poplatek za zrušení rezervace platí pro "zvýhodněné" a "standardní" ubytování, potvrzené kaucí.

pozdní úhrada kolejného 10,- Kč za každý den prodlení 

1500,-Kč

200,- Kč

Ceník zveřejněn dne 25.7.2022.

spuštění požární signalizace, výjezd hasičů přeúčtování nákladů HZS

neuvolnění pokoje k termínu zániku ubytování počet dnů prodlení x sazba "krátkodobé ubytování"

neprovedení úklidu při zániku ubytování 2-násobek sazby za jednorázový úklid

❻ Další platby 

storno rezervace ve lhůtě 30 dnů před zahájením ubytování 1000,- Kč

2000,- Kč

3000,- Kč

čalounění židle 500,- Kč  + práce údržbáře

hasicí přístroj 1200,- Kč

mikrovlnná trouba 1200,- Kč

odpadkový koš

předčasné ukončení ubytování max. 30-ti násobek denní sazby kolejného


