
Vážení studenti, 

neustále sledujeme vývoj epidemiologické situace v návaznosti na šíření nemoci Covid-19 a také 
reagujeme na mimořádná opatření vydaná vládou ČR. Z tohoto důvodu se vedení kolejí 
rozhodlo k následujícím opatřením. 

I. Ubytování na kolejích 
 

Na základě vládního usnesení č. 1377 se mohou s účinností od 27. prosince 2020 ubytovat na kolejích 
studenti, kteří spadají do výjimek tohoto nařízení https://www.vlada.cz/assets/media-
centrum/aktualne/skoly-1377.pdf, viz. bod 1 tohoto nařízení. 
 
Vedení Ubytovacích služeb dále umožní ubytování všem, kteří již podepsali čestná prohlášení. 
 
Studentům, kteří využívají kolejí, je účtováno kolejné. 
 
Studentům, kteří mají platnou ubytovací smlouvu, nabízíme po dobu vládních opatření i krátkodobé 
ubytování. V případě zájmu o toto ubytování žádáme, aby při příjezdu na koleje studenti vyplnili na 
recepci A-B popř. na recepci E formulář „Čestné prohlášení“ a uvedli, jak dlouho budou ubytovaní. 
Krátkodobé ubytování zaplatí přímo na recepci „A-B“ nebo „E“ za následující ceny: 
 
1 noc  260,- Kč/osoba/noc 
2-3 noci 200,- Kč/osoba/noc 
do 7 nocí 150,- Kč/osoba/noc 
nad 7 nocí 109,- Kč/osoba/noc 

Student bude ubytován na své buňce.  
 
V případě, že bude student na kolejích pobývat neoprávněně, bude mu účtováno kolejné za 
celý daný měsíc.  
 
Omezení ubytování se netýká zahraničních studentů. 
 
II. Odhlášení se z kolejí 

 
Studenti, kteří se budou chtít z kolejí zcela odhlásit (tzn. předat vyklizený pokoj a ukončit svou 
Smlouvu o ubytování), mohou toto učinit v pracovní dny od 6.1.2021 do  29.1.2021, a to bez 
ztráty depozita. V tomto případě nemají studenti v dalších semestrech stejný pokoj 
garantován.  

Za výše uvedených podmínek se mohou v měsíci lednu 2021 vystěhovat i studenti, kteří 
v současné době využívají ubytování na kolejích. 

Informace týkající se vystěhování najdete na našich webových stránkách, viz. 
https://www.vsb.cz/ubytovani/cs/pro-studenty/posledni-den-na-kolejich/.  

Vystěhování z kolejí můžete učinit dvěma způsoby: 

1) Osobně 
2) Prostřednictvím jiné osoby na základě plné moci. Formulář plné moci najdete na našich 

webových stránkách, https://www.vsb.cz/ubytovani/cs/o-kolejich/dokumenty/.  
   

III. Ponechání pokoje 

Studenti, kteří nemohou na základě vládních usnesení využít ubytování na kolejích a budou si 
chtít nechat na pokoji své věci a pokoj si nadále udržet , mají možnost nadále čerpat slevu z 
ubytování v měsíci lednu 2021 ve výši 100 %  a od měsíce února 2021 do ukončení vládních 
nařízení slevu z ubytování ve výši 80%. 
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Výše uvedené se týká také zahraničních studentů, kteří již požádali o slevu z  ubytování 
z důvodu nevyužití kolejí. DALŠÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ SLEV NEPŘIJÍMÁME.  
 
V případě uvolnění vládních nařízení bude účtována plná výše kolejného OD DATA UVOLNĚNÍ 
VE VLÁDNÍM NAŘÍZENÍ týkající se ubytování na vysokoškolských kolejích.  
 
Pokud si student bude chtít vyzvednout pouze osobní věci z pokoje, bude toto možné pouze po 
domluvě s pracovníky recepce. Při příjezdu na koleje je nutno nahlásit na recepci příchod, 
nahlásit důvod příchodu a následně oznámit odchod z  kolejí. Doba na vyzvednutí věci je 
tolerována ve výši 2 hodin. 
 
IV. Uzavření tělocvičen a místností se stolním tenisem 

Na základě vládního nařízení č. 1376 jsou opět od 27. prosince 2020 uzavřeny tělocvičny a 
místnosti se stolním tenisem. 

 
V. Provozní hodiny Ubytovací kanceláře a Půjčovny prádla v  měsíci LEDEN 2021 

PO – ČT: 7:00 – 11:00 12:00 – 15:00 
PÁ:  7:00 – 12:00 
 
Děkujeme za pochopení této výjimečné situace. 

Do nového roku 2021 vám přeji pevné zdraví, mnoho školních, pracovních a osobních 

úspěchů! 

 

Tomáš Otipka 

Ředitel Ubytovacích služeb a Stravovacích služeb 

 

 


