
CENÍK STUDENTSKÉHO UBYTOVÁNÍ PLATNÝ OD 1.9.2022 

Ceny dlouhodobého i krátkodobého ubytování studentů, ubytování návštěv na 

pokoji, seznam povolených spotřebičů a jejich zpoplatnění, manipulační 

poplatky, platby za další poskytované služby a ostatní informace k platbám. 

Všechny ceny jsou včetně DPH 

TYP POKOJE CENA/LŮŽKO/MĚSÍC 

Nadstandard 5.160,-Kč 

Kategorie A 3.850,-Kč 

Kategorie B 3.710,-Kč 
Kategorie C 3.510,-Kč 

Kategorie ZTP 2.700,-Kč 

Rezervační 
kauce 

4.000,-Kč 
platba při podání žádosti o ubytování 

Ubytovací 
kauce 

4.000,-Kč 
z rezervační kauce se stane ubytovací kauce 

Nadstandard 

• 1 lůžkový samostatný pokoj 

• vlastní kuchyňka s lednicí, mikrovlnná trouba 

Kategorie A 

• 1 lůžkový samostatný pokoj 

• 1-3 lůžkový pokoj v buňce (buňka 3-4 os.) s kuchyňkou 

Kategorie B 

• 2-3 lůžkový samostatný pokoj 

• 1-3 lůžkový pokoj v buňce (buňka 3-4 os.) bez kuchyňky 

• 1-3 lůžkový pokoj v buňce (buňka 5-7 os.) 

Kategorie C 

• 1-4 lůžkový pokoj v buňce (buňka 5-7 os.) 

Kategorie ZTP 

• 2 lůžkový pokoj 
cena je platná pouze pro držitele průkazu ZTP, v ostatních případech se použije 

sazba kategorie A 



Krátkodobé ubytování studenta FLKŘ 
během akademického roku 

380,-Kč s DPH/noc 

Návštěva studenta na pokoji-bez 
lůžka 

170,-Kč s DPH/noc 

Návštěva studenta na pokoji-přistýlka 220,-Kč s DPH/noc 
 

Služby související s ubytováním v daném akademickém roce. 

Praní     50,-Kč 

Praní a sušení    70,-Kč 
Výměna ložního prádla mimo řádný termín    40,-Kč 

Stěhování na žádost studenta  250,-Kč 
 

Seznam povolených elektrospotřebičů na kolejích v Uherském Hradišti: 

BEZ POPLATKU 

Rychlovarná konvice, topinkovač, toustovač, vaflovač, kávovar, ruční mixér   

,lampička, PC, notebook, tiskárna + multifunkční zařízení, spotřebiče sloužící k 

osobní hygieně, prodlužovací kabel. 

S POPLATKEM 

Chladnička 100,-Kč 

Mikrovlnná trouba 100,-Kč 
Elektrický gril 100,-Kč 

 

     

Povolené elektrospotřebiče musí vyhovovat normě ČSN a musí mít platný 

protokol o revizi. Protokol si zajišťuje ubytovaný sám. Opakované používání 

nepovolených nebo normě nevyhovujících elektrospotřebičů bude mít za 

následek výpověď smlouvy o ubytování a pokutu dle ceníku náhrad škod pro 

ubytované na studentských kolejích. 


