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Rozhodnutí ředitele Ubytovacích služeb VŠB-TU Ostrava k ukončování smluv o ubytování  

a poskytování mimořádných slev z ubytování z důvodu celostátní karantény v souvislosti 

s výskytem koronaviru Covid-19 na území České republiky 

 

Na základě mimořádné situace v souvislosti s výskytem koronaviru Covid-19 v České republice a na základě 

rozhodnutí vlády o kalendáři uvolňování společnosti z krizových opatření vydala ředitelka toto rozhodnutí 

k ukončování smluv o ubytování a poskytování mimořádných slev z ubytování:  

 
1) V měsíci dubnu 2020 bude poskytnuta sleva ve výši 100 % kolejného všem ubytovaným, kteří 

dočasně nevyužívají ubytování na kolejích (tj. opustili své ubytovací místo s tím, že zanechali své 

osobní věci na pokoji) a odjeli do svých domovů v rámci měsíce března 2020. Sleva je poskytnuta 

ubytovaným, kteří řádně vyplnili tabulku zaslanou Ubytovacími službami na univerzitní e-mail 

studenta dne 23.3.2020 a kteří ji poslali zpět na e-mail: ubytovani@vsb.cz. Vyplněnou tabulku může 

ubytovaný zaslat nejpozději do 27.4.2020. Ubytovaní, kteří zůstávají na kolejích, popř. neposlali 

tabulku do výše uvedeného data, bude účtována cena kolejného v plné (standardní) ceně. 

 
2) Ubytovaný, který se rozhodne k ukončení Smlouvy o ubytování v měsíci květnu 2020, bude cena 

ubytování účtována takto: 

 
a) v případě ukončení smlouvy o ubytování v období od 1.5.2020 do 15.5.2020 včetně bude cena 

kolejného počítána jako součin ceny kolejného na den a počtu dní, ke kterému končí smlouva o 

ubytování, tj. ke dni řádného vystěhování z kolejí (úklid pokoje, vrácení klíčů od pokoje, vrácení 

Kolejního průkazu, vrácení lůžkovin). 

b) v případě ukončení smlouvy po 15.5.2020 bude cena kolejného počítána za celý měsíc květen 

2020. 

 
Smlouvu o ubytování lze v obou případech ukončit bez ztráty depozita. 

 
3) Ubytovaný, který se rozhodne k ukončení Smlouvy o ubytování v měsíci červnu 2020, bude hradit 

cenu ubytování za celý měsíc červen 2020. 

 
4) Zahraničním studentům, kteří dočasně nevyužívají ubytování na kolejích a řádně se nevystěhovali, 

bude poskytnuta sleva ve výši 100 % z ceny ubytování za měsíce, popř. část měsíce, kdy nebude 

umožněn vstup do České republiky z důvodu uzavření státních hranic. 

 
5) Ubytování na kolejích JE MOŽNO VYUŽÍT PO DOBU PLATNOSTI Smlouvy o ubytování, tj. do 

30.6.2020. 

 
6) Z důvodu prodloužení zkouškového období do 19.7.2020 (vč. soboty a neděle) je možno uzavřít 

Smlouvu o ubytování na dobu od 1.7.2020 do 17.7.2020. Cena ubytování je stanovena jako cena 

kolejného na den při plné obsazenosti (základní sazba) násobena 17 dny. Zájem o ubytování je 

nutno řešit v Ubytovací kanceláři, a to od 22.6.2020. 

 

mailto:ubytovani@vsb.cz
mailto:ubytovani@vsb.cz


Studentská 1770/1 

708 00 Ostrava-Poruba 

Česká republika 

Telefon:  +420 597 326 151 

                 +420 597 326 152 

 

IČ: 61989100 

DIČ: CZ61989100 

email: ubytovani@vsb.cz  

ID datové schránky: d3kj88v 

www.vsb.cz 

 

 

 
7) Zájem o ubytování v letních měsících (červenec – srpen) je také možno řešit v Ubytovací kanceláři, 

a to od 22.6.2020. Cena ubytování se řídí Ceníkem ubytovacích služeb TUO_SDE_18_005. 

 

 

V Ostravě dne 16.4.2020 

 

 

 

Marie Stonišová 

ředitelka Ubytovacích služeb a Stravovacích služeb 
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