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Ostravská univerzita  
Dvořákova 7 

701 03 Ostrava / Česká republika  

 

1.  
 

Č.j.: OU-4467/90-2023 
  

OPATŘENÍ REKTORA 
č. 192/2023 

Koleje OU – ceník služeb za ubytování platný od 1. 3. 2023 
 
 

  
Úvodní ustanovení 

1. V souvislosti s provozem vysokoškolských kolejí Ostravské univerzity (dále jen „koleje 
OU“) stanovuji následující ceník služeb za ubytování na kolejích OU.  

2. Způsob úhrady služeb za ubytování je stanoven interním řídící normou OU (Opatření 
rektora – Koleje OU – Kolejní řád). 

3. Ubytování na kolejích je pro studenty vázáno na úhradu kauce. Kauce je splatná dle 
Opatření rektora – Kolejní řád. Výše kauce je stanovena na 4 000,- Kč. 

 
 

  
Cena za ubytování 

1. Cena za ubytování pro studenty OU a jiných VŠ 
a) Dlouhodobé ubytování na základě Smlouvy o ubytování při délce pobytu nad 

jeden kalendářní měsíc – kolejné  

Typ ubytování Cena ubytování v Kč vč. DPH 

měsíc / osoba noc / osoba 

3 lůžkový pokoj obsazený 3 osobami 3 400,- 150,- 

3 lůžkový pokoj obsazený 2 osobami 3 900,- 150,- 

3 lůžkový pokoj obsazený 1 osobou 4 500,- 150,- 

2 lůžkový pokoj obsazený 2 osobami 3 900,- 150,- 

2 lůžkový pokoj obsazený 1 osobou 4 500,- 150,- 

1 lůžkový pokoj  4 500,-  150,- 

 
Při nástupu k ubytování v průběhu měsíce se hradí cena kolejného ve výši 
150,- Kč/noc od data ubytování do konce daného měsíce. 
Při ukončení ubytování se hradí cena kolejného za celý kalendářní měsíc bez ohledu, 
ke kterému dni v daném měsíci došlo k ukončení ubytování. 
Při změně pokoje či změně obsazenosti pokoje v průběhu měsíce platí změna výše 
kolejného od následujícího 1. dne kalendářního měsíce (na základě žádosti 
ubytovaného či z provozních důvodů nařízeného vedením Kolejí OU). 

 
b) Krátkodobé ubytování pro studenty bez uzavřené Smlouvy o ubytování – 

mimořádné, max. do 3 dnů, na volném lůžku ve studentském pokoji 

Typ ubytování 
(studentské pokoje) 

Cena ubytování v Kč vč. DPH 

noc / osoba 

3 nebo 2 lůžkový pokoj 300,- 
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2. Cena za ubytování pro ostatní ve studentských pokojích 
a) Dlouhodobé ubytování na základě Smlouvy o ubytování při délce pobytu nad jeden 

kalendářní měsíc  

Typ ubytování Cena ubytování v Kč vč. DPH  

měsíc / osoba noc / osoba 

3 osoby v pokoji 4 000,- 180,- 

2 osoby v pokoji  4 600,- 180,- 

1 osoba v pokoji  5 600,- 180,- 

Při nástupu k ubytování v průběhu měsíce se hradí cena kolejného ve výši 
180,- Kč/noc od data ubytování. 
Při ukončení ubytování se hradí cena kolejného za celý kalendářní měsíc bez ohledu, 
ke kterému dni v daném měsíci došlo k ukončení ubytování. 
 
b) Krátkodobé ubytování bez uzavřené Smlouvy o ubytování – mimořádné 

Typ ubytování 
(studentské pokoje) 

Cena ubytování v Kč vč. DPH  

noc / pokoj 

3 osoby v pokoji 1 380,- 

2 osoby v pokoji  1 040,- 

1 osoba v pokoji    630,- 

 
3. Cena za ubytování v hotelových pokojích – hotel 

Typ ubytování Cena ubytování v Kč vč. DPH  

noc / pokoj 

host OU, 
zaměstnanec OU 

veřejnost  

2 lůžkový pokoj (se sociálním zařízením) 950,-        1 300,- 

2 lůžkový pokoj (bez sociálního zařízení) 650,- 1 100,- 

 
 

  
Cena za ubytování – sankční ujednání 

1. Studentovi přijíždějícímu na mobilitu, který požádal o umístění na kolejích a nedostaví 
se k zahájení ubytování do 30 kalendářních dní, bude rezervace jeho místa na kolejích 
zrušena včetně propadnutí již uhrazené kauce. 

2. Studentovi přijíždějícímu na mobilitu, který požádal o umístění na kolejích a vyjádří 
písemně (stačí emailem) svůj zájem o rezervaci pokoje do doby, než se osobně dostaví 
k zahájení ubytování, je účtován poplatek za rezervaci lůžka na pokoji ve výši 1 500 
Kč za každý započatý měsíc od měsíce, kdy se měl původně dostavit k ubytování. 

3. Studentovi přijíždějícímu na mobilitu, který požádá o zrušení své rezervace ubytování 
před nástupem k ubytování bude jeho již uhrazená kauce vrácena. 

 
 

  
Cena za ubytování – hromadné akce 

1. Cena za ubytování v případě hromadně organizovaných akcí se stanovuje smluvně. 
Stanovení výše smluvní ceny je v kompetenci vedoucí Kolejí Jana Opletala. 

2. V případě rezervace ubytování je požadována záloha ve výši 30 % z celkové ceny 
ubytování. 

3. Při zrušení ubytování méně než 7 kalendářních dní před plánovaným termínem akce 
je požadován stornopoplatek ve výši 30 % z celkové ceny ubytování. 
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Závěrečná ustanovení 
1. Kontrolou dodržování tohoto opatření pověřuji kvestora OU. 
2. Změna cen bude zveřejněna nejpozději 30 dnů před účinností změny. 
3. Opatření nabývá platnosti dnem vydání a účinnosti dnem 1. 3. 2023. 
4. Tímto opatřením se ruší v celém rozsahu Opatření rektora č. 177/2022 Koleje OU – 

ceník služeb za ubytování. 
 
 
V Ostravě dne 25.1.2023 
 
 
 

prof. MUDr. Jan Lata, CSc., v. r. 
              rektor 

 
Přílohy: bez příloh 
Zpracovala: Ing. Dagmar Navrátilová, vedoucí Kolejí Jana Opletala 
Rozdělovník: Portál OU 


