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Vnitřní norma UP č. SKM-B-18/02

Ceník dalších služeb a poplatků na vysokoškolských
kolejích Univerzity Palackého v Olomouci
Článek 1
Úvodní ustanovení

Článek 2
Výběr poplatků

V souladu se zmocněním podle čl. 1 odst. 10 vnitřní
normy Univerzity Palackého v Olomouci Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen
„UP“) vydávám tuto vnitřní normu Správy kolejí a menz
UP, která stanoví výši dalších služeb a poplatků, hrazených
ubytovanými osobami na vysokoškolských kolejích UP.

Výběr poplatků za ubytování studentů a služby s ním
spojené jsou stanoveny podmínkami uvedenými ve vnitřní normě UP R-B-18/07 Řádem vysokoškolské koleje
Univerzity Palackého v Olomouci a Smlouvou o ubytování. Smlouvu o ubytování lze podepsat po úhradě jistoty a pouze v pracovní dny. Úhradu jistoty a poplatky je
možné uhradit na recepcích kolejí hotově, platební kartou,
inkasní platbou nebo převodem z účtu. Inkasní příkazy
jsou rozesílány z SKM UP v rozmezí 10.–15. dne v daném
měsíci. Výběrní místa pro úhradu poplatků za ubytování
jsou na následujících recepcích: koleje Šmeralova, B. Václavka, J. L. Fischera, Gen. Svobody a Neředín II. Bankovní
údaje pro bezhotovostní platbu jistiny a kolejného jsou
zveřejněny na webových stránkách SKM UP.

Článek 3
Ceník dalších služeb a poplatků
Služba/
poplatek
Ubytovací
jistota

Používání spotřebiče SKM

Specifikace
krytí případných škod a pohledávek pro osoby v pracovně-právním vztahu k UP a cizí hosty dlouhodobě
krytí případných škod a pohledávek pro studenty všech forem studia,
studentů jiných VŠ a SŠ, vzdělávacích programů v rámci EU, CEEPUS
a všech dlouhodobých výměnných programů UP a studijních pobytů
zahraničních studentů
použití pračky/sušičky v prádelně kolejí

Zápůjčky

3 hodiny

Výše
úhrady
1 měsíční
nájem
30 násobek
denního kolejného
40,- Kč

používání lednice na pokoji/buňce kolejí

akademický rok

80,-Kč

používání el. lampy na pokoji kolejí

akademický rok

40,- Kč

měsíčně

40,-Kč

Používání vlast- používání vlastního TV na pokoji kolejí
ního TV
Využití
posilovny
Stěhování
na vlastní žádost
Manipulační
poplatek
Otevření pokoje
Smluvní pokuta

Splatnost/
období
nejpozději v den
nástupu
nejpozději při podpisu smlouvy

posilovna na koleji Chválkovice
posilovna na koleji Neředín a Gen. Svobody
první stěhování
druhé stěhování
třetí stěhování
platba kolejného v hotovosti (mimo den reálného nástupu ubytování)

jednorázově

150,- Kč
500,- Kč
60,- Kč
200,- Kč
500,- Kč
50,- Kč

náhradní otevření pokoje na vlastní žádost studenta
vnesení nebo používání nepovoleného elektrického spotřebiče

jednorázově
jednorázově

40,- Kč
500,- Kč

porušení zákazu kouření v objektu

jednorázově

500,- Kč

nenahlášená návštěva

jednorázově

500,- Kč

porušení domovního řádu – rušení nočního klidu

jednorázově

500,- Kč

úklid pokoje – nepředání ve stavu v jakém byl převzat
úklid pokoje mimořádného rozsahu
porušení provozního řádu studovny, posilovny

jednorázově
jednorázově
jednorázově

500,- Kč
1000,- Kč
500,- Kč

pozdní úhrada kolejného po datu splatnosti (dluh vyšší než 800,-)
pozdní úhrada nájmu po datu splatnosti ve výši 1% denně (poplatek
z prodlení)
prodlužovací šňůra SKM na pokoji
žehlička nebo vysavač SKM

jednorázově
jednorázově

300,- Kč
1%

sportovní potřeby SKM (ping-pong pálky,  volejbalová síť, kopací a volejbalový míč)

semestr
semestr
akademický rok

akademický rok
na dobu nezbytnou

bez poplatku
bez poplatku

na dobu nezbytnou

bez poplatku
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Článek 4
Společné a závěrečné ustanovení
Tato vnitřní norma nabývá platnosti dnem jejího zveřejnění a účinnosti sedmým dnem po dni, kdy nabude
platnosti.

V Olomouci dne 24. září 2018

Ing. Josek Suchánek, v. r.
ředitel SKM UP

