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SMĚRNICE  REKTORA 

č.  193/2013 
Koleje OU – ceník služeb platný od 1. 9.  2013 

( aktualizace z důvodu legislativní  změny snížené sazby DPH a rozšíření služeb) 

 

I. 

V souvislosti s provozem vysokoškolských kolejí Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen 

„koleje OU“) stanovuji následující ceny služeb kolejí OU. Způsob úhrady za služby je 

stanoven v Kolejním řádu. 

 

 

1. Ceny kolejného a nocležného pro studenty   

Kolejné Typ ubytování Cena ubytování za lůžko v Kč včetně DPH 15% 
Měsíční Denní 

Kolej J.Opletala 4 lůžkový pokoj 1 895,- 63,- 
3 lůžkový pokoj 2 000,- 67,- 
2 lůžkový pokoj 2 170,- 72,- 
1 lůžkový pokoj 2 460,- 82,- 

Nocležné krátkodobé ubytování 

(max.3 noci) 

- 130,- 

Denní sazba kolejného se uplatňuje pouze v 1. měsíci ubytování. 

Při ukončení ubytování se hradí cena kolejného za celý kalendářní měsíc bez ohledu, ke kterému dni 

v daném měsíci došlo k ukončení ubytování. 

 

 

2. Ceny za krátkodobé ubytování pro studenty v době letního provozu (červenec, 

srpen)  

Kolejné Typ ubytování Cena ubytování za lůžko v Kč včetně DPH 15% 
délka pobytu Denní 

Kolej J.Opletala x lůžkový pokoj 

dle volné kapacity 

1 den 130,- 
7 dní a více   90,- 

1 kalendářní měsíc   80,- 

 

  

 

3. Ceny za ubytování v doplňkové činnosti  

Kolejné – DČ Typ ubytování Cena ubytování za pokoj/den v Kč včetně DPH 15 % 
Host OU,zaměstnanec OU Cizí host 

Kolej J.Opletala apartmán dvojlůžkový 

(se sociálním zařízením) 

670,- 930,- 

2 lůžkový pokoj 

(bez sociálního zařízení) 

380,- 590,- 

II. 



 

1. Cena ubytování v hotelové části  je při délce pobytu nad 1 měsíc 131,- Kč/den.  

2. Ceny ubytování  v případě hromadně organizovaných akcí jsou smluvní  a schvaluje je vedoucí 

útvaru ubytování. 

III. 

 

1. Kontrolou dodržování této směrnice pověřuji kvestora OU. Změna cen v průběhu  

     akademického roku vyhrazena, a to v  případě změny sazeb DPH dle zákona č.  

     235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pokud nebude vydána nová směrnice, platí  

     ceny kolejného v novém akademickém roce  na základě této směrnice. 

 

2. Tato Směrnice rektora  nabývá platnosti dnem vydání a účinnosti dnem 1. 9. 2013 a ruší  

     v celém rozsahu Směrnici rektora č. 173/2011 Koleje OU – ceník služeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Ing. Dagmar Navrátilová 

                       vedoucí útvaru ubytování 

 

 

 

 

 

 

prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. v. r. 

         rektor 

 

 

Rozdělovník: koleje OU, www.osu.cz 

 


