Vážení studenti,
dovolujeme si vám zaslat důležité informace týkající se ubytování na kolejích VŠB-TUO.
Prosím o pečlivé prostudování, abychom se oboustranně vyhli nepříjemným situacím. Pokud
nebudete něčemu z našeho sdělení rozumět, prosím, ptejte se!! Rádi vám vše individuálně
vysvětlíme, ať už e-mailem nebo telefonicky.
I.

Ubytování na kolejích v ak. roce 2020/2021
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200,

které

najdete

na

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM nebo dalšími navazujícími a
platnými usneseními vlády popř. pandemického zákona.
Na kolejích mohou být dále ubytováni:
 studenti, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 S., o
krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů,
 studenti, kteří považují koleje za domov a podepsali čestné prohlášení,
 studenti, kteří mají s VŠB-TUO podepsanou pracovní smlouvu.
Vedení Ubytovacích služeb dále umožní ubytování všem, kteří již podepsali čestná prohlášení.
Studentům, kteří využívají kolejí, nebo podepsali čestné prohlášení, je účtována plná cena
kolejného.
Studenty, kteří jsou na základě výše uvedeného usnesení vlády oprávněni k ubytování a budou chtít
využít této možnosti, žádáme, aby při příjezdu na koleje vyplnili na recepci A-B popř. na recepci E
formulář „Čestné prohlášení“. Od data příjezdu na koleje bude účtováno kolejné.
Upozorňujeme, že ubytování nelze poskytovat na jednotlivé dny v měsíci, tj. ubytování bude
poskytnuto od data příjezdu na koleje až do doby platnosti smlouvy o ubytování.
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 7.4.2021 do 30.6.2021, a to bez
ztráty depozita. V tomto případě nemusí mít studenti v dalších semestrech stejný pokoj
garantován.
Informace týkající se vystěhování najdete na našich webových
https://www.vsb.cz/ubytovani/cs/pro-studenty/posledni-den-na-kolejich/.

stránkách,

viz.

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 usnesení vydaných vládou ČR 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, a to do doby ukončení vládních nařízení ve výši 80%.
Výše uvedené se týká také zahraničních studentů, kteří již požádali o slevu z ubytování
z důvodu nevyužití kolejí. V případě, že zahraniční student, který dosud nepožádal o slevu
z ubytování a bude mít o tuto slevu zájem z důvodu nevyužití pokoje na kolejích, může o tuto
slevu požádat. Sleva se bude počítat od následujícího měsíce po přijetí žádosti o slevu. Žádost o
slevu zasílejte na e-mail ubytovani@vsb.cz. Těm, kteří požádají o slevu do 9.4.2021, nebudeme
účtovat plné kolejné za měsíc duben, ale pouze kolejné se slevou.
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.

Krátkodobé ubytování za zvýhodněné ceny

Krátkodobé ubytování za zvýhodněné ceny je určeno pro studenty, kteří nemohou být ubytováni
na kolejích z důvodu vládních nařízení a požádali o slevu z ubytování.
V případě zájmu o ubytování z důvodu zkoušky nebo osobní konzultace vám nabízíme možnost
krátkodobého ubytování za zvýhodněné ceny v rámci vašeho pokoje, kde v současné době
bydlíte nebo na budově „E“:
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

V případě požadavku samostatného ubytování bude k výše uvedené ceně připočítán příplatek ve
výši 20,-Kč/noc (týká se ubytování v rámci vymezené kapacity na budově E).
V případě zájmu o ubytování v rámci vašeho pokoje je nutno nahlásit se na recepci A-B, popř. E
a uhradit částku za krátkodobé ubytování, viz. výše, a to před příchodem na váš pokoj. Na
recepci obdržíte k podpisu Čestné prohlášení. V opačném případě vám bude při zjištění
neoprávněného použití pokoje účtována 100% částka kolejného daného měsíce.
K úhradě ceny za krátkodobé ubytování můžete využít tyto recepce:
- recepce A-B – hala A-B: studenti ubytovaní na budově B, C a D
- recepce E – přízemí budovy E: studenti ubytovaní na budově E
V.

Provozní hodiny Ubytovací kanceláře a Půjčovny prádla v měsíci DUBEN 2021

PO :
ÚT:
ST:
ČT:
PÁ:

7:00 – 11:00
ZAVŘENO
7:00 – 11:00
7:00 – 11:00
ZAVŘENO

12:00 – 13:30
12:00 – 13:30
12:00 – 13:30

VI.

Časový harmonogram ubytování na příští ak. rok 2021/2022

Začátkem měsíce dubna 2021 bude na webových stránkách kolejí VŠB-TUO vyvěšen Časový
harmonogram ubytování na příští ak. rok 2021/2022. V případě zájmu o ubytování na našich
kolejích prosím sledujte https://www.vsb.cz/ubytovani/cs/.
VII.

Rekonstrukce budovy A

Rádi bychom vás touto cestou informovali o možnosti ubytování od září 2021 také v
rekonstruované budově A. Ubytování je buňkového typu, tj. dva dvoulůžkové pokoje mají
společné sociální zařízení.
V rámci rekonstrukce jsme dále pro vás připravili 9 bytů 1+KK. Fotogalerie je k nahlédnutí na
https://www.vsb.cz/ubytovani/cs/o-kolejich/fotogalerie/.
VIII.

Zvýšení kapacity ubytování na budově E

Od září 2021 bude zvýšena kapacita ubytování pro studenty na budově E o pokoje na 2. patře.
Tyto pokoje budeme nabízet se službami, tj. s úklidem pokoje a výměnou ložního prádla.
Veškeré informace týkající se ubytování ak. roku 2021/2022 a ceníky ubytování budeme
postupně doplňovat na webové stránky https://www.vsb.cz/ubytovani/cs/.
Věříme, že si z naší nabídky ubytování vyberete a budete spokojeni.

S krásným pozdravem
Tomáš Otipka
Ředitel Ubytovacích služeb a Stravovacích služeb

