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                                                                            V Olomouci dne:  26. 4. 2018 

                                                                                                    Č. j.: 124 / 2018  

 

SMĚRNICE ŘEDITELE Č.  1 /2018 
 

 

Zásady ubytování studentů UP  

v letních měsících v roce 2018  

v budovách kolejí SKM UP   
 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

 

1. V souladu s čl. 11 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Palackého v Olomouci B1-

11/1-HN ze dne 10. 2. 2016  upravuje  tato směrnice  ubytování studentů  na kolejích 

UP v období  

      od 30. 6. 2018 do 1. 9. 2018. 

 

2. Tyto zásady se zveřejňují na vývěsních deskách jednotlivých kolejí a na internetových 

stránkách SKM UP. Zásady obdrží také studijní oddělení jednotlivých fakult UP. 

 

3. Pro prázdninové ubytování studentů UP jsou vyčleněny budovy kolejí dle čl. 3. 

Ubytování začíná dnem 30. 6. 2018 a končí dnem 1. 9. 2018. 

 

 

Článek 2 

Úhrada za ubytování 

 

 

1. Studentům UP  v období letních prázdnin jsou účtovány ceny včetně DPH a to 

s ohledem na kategorii ubytování: 

 

Studenti UP ubytovaní za kolejné dle platného ceníku č. j. 28 / 2017: 

 

 dlouhodobé ubytování od 30.6.2018 do 1.9.2018 (minimálně 1 měsíc), 
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 krátkodobé ubytování studentů UP, na základě předložení identifikační (ISIC) 

karty UP s platnou validační známkou. 

 

2. V případě, že požadavky na prázdninové ubytování překročí kapacitní možnosti dané 

koleje, bude žadatelům nabídnuto ubytování na jiné koleji vyčleněné pro prázdninové 

ubytování. 

 

3. Na prázdninové ubytování nemají nárok studenti, vůči kterým SKM UP eviduje 

jakoukoliv finanční pohledávku. 

 

4. Studenti ubytovaní na základě smlouvy o ubytování jsou povinni hradit kolejné dle 

platného ceníku. Splatnost kolejného je uvedena v Metodickém pokynu kvestora 

k výběru poplatků za ubytování v akademickém roce 2017/2018. Ostatní zájemci o 

ubytování jsou povinni uhradit poplatek za ubytování v den nástupu k ubytování. 

 

5. Zásady prázdninového ubytování a platné ceníky ubytování budou zveřejněny na 

vývěskách jednotlivých kolejí a na internetových stránkách SKM UP, adresa stránek: 

http://skm.upol.cz.  

 

 

Článek 3 

Kapacity a rezervace 

 

 

1.  Pro prázdninové ubytování je rezervována lůžková kapacita na kolejích: 
 

 

kolej Neředín II.III.  kontakt: 

 

 

recepce: 

U Letiště 786, Olomouc 

tel.: 585 638 824 

 

 

 

jednolůžkové a 

dvoulůžkové pokoje 

 

J. Šimková (vedoucí koleje) 

tel. 585 638 882 
jana.simkova@upol.cz 

 

R. Látalová (referentka) 

tel. 585638883 

radka.latalova@upol.cz 

 

 

kolej B. Václavka  kontakt: 

 

 

recepce: 

Šmeralova 8, Olomouc 

tel.: 585 638 300 

 

 

 

jednolůžkové a 

dvoulůžkové pokoje 

 

B. Vondráková  

( vedoucí koleje) 

tel. 585 638 356 
bozena.vondrakova@upol.cz 

 

A. Halabicová (referentka) 

tel. 585 638 026 

alena.halabicova@upol.cz 

 

 

2.  Rozmístění ubytování ve výše vyčleněných kolejích, které budou k dispozici pro 

prázdninové  ubytování provádí referentky a vedoucí jednotlivých kolejí.  

 

mailto:jana.simkova@upol.cz
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3.  Při zahájení, v průběhu i ukončení prázdninového ubytování jsou žadatelé povinni 

dodržovat   

 pokyny referentky a vedoucí příslušné koleje.  

 

 

 

Článek 4 

Společné a závěrečné ustanovení 

 

 

1.   Ředitel SKM UP může stanovit odchylky od těchto zásad. 

 

2.  Tyto zásady prázdninového ubytování nabývají platnosti a účinnosti dnem vydání. 

 

 

 

     Zpracoval: Božena Vondráková, Jana Šimková, Ing.Jiří Malý  

 

 
 

 

 

 

                                                                                    Ing. Josef Suchánek 

                                                                                                 ředitel SKM UP, v.r. 


