
 

Ubytovací řád 
platnost od 1. 7. 2020 

Tento Ubytovací řád je vydán v souladu s aktuálně platnými předpisy Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích a Kolejí a menz JU. 

1. Koleje JU jsou oprávněny ubytovat pouze řádně přihlášené hosty. 
2. Koleje JU jsou ve všech prostorech přísně nekuřácké.  
3. Za účelem řádného přihlášení předkládá host při příjezdu na recepci koleje JU platný doklad o své totožnosti. Na 

jeho základě vydá kolej JU hostu kolejní kartu s uvedeným číslem pokoje a délkou pobytu. Platnou kolejní kartou 
na požádání pracovníků koleje JU prokazuje oprávněnost své přítomnosti v koleji během pobytu.  

4. V případě, že host odmítne předložit osobní doklad, koleje JU mu nesmí poskytnout ubytování.  
5. Za ubytování a poskytnuté služby host platí v den příjezdu. Cena je stanovena platným ceníkem. Kromě ceníkové 

ceny za ubytování je u ubytovaných osob vybírán poplatek za pobyt v souladu s aktuálně platnou Obecně 
závaznou vyhláškou města České Budějovice v aktuálně stanovené výši.  Platba na fakturu je možná, je-li předem 
tato odsouhlasena. Provedené platby jsou nevratné. 

6. V odůvodněných případech, po projednání s hostem, můžou koleje JU nabídnout hostu jiné ubytování, než bylo 
původně sjednáno. Koleje JU v tomto případě vždy přihlíží k tomu, aby se nová nabídka podstatně nelišila od 
potvrzené objednávky. 

7. Požádá-li host o prodloužení ubytování, můžou mu koleje JU nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně 
ubytován. 

8. Není-li potvrzeno jinak, je každému hostu rezervován pokoj do 18:00 hodin dne plánovaného příjezdu. 
9. Pokud je zjevné, že je host pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, jsou koleje JU oprávněny odmítnout 

jeho ubytování a to i přesto, že již byla provedena úhrada za ubytování. 
10. Host může přijímat návštěvy na pokoji v době od 10:00 do 22:00 hodin, avšak pouze po zapsání do knihy návštěv. 
11. Při onemocnění nebo zranění hosta zajišťují koleje JU poskytnutí lékařské pomoci, eventuálně převoz do 

nemocnice. Případné náklady s tím spojené hradí host. 
12. V den příjezdu je pokoj hostu k dispozici od 14:00 hodin. V den odjezdu je host povinen pokoj opustit do 9:00 

hodin. 
13. Hosté kolejí JU nejsou oprávněni přemísťovat žádné zařízení a provádět zásahy do elektrické sítě a zařízení 

umístěných na pokojích. 
14. Z bezpečnostních důvodů může host používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně 

(holicí strojky, masážní strojky apod.) a dále notebooky a obdobné drobné elektrické spotřebiče. 
15. Hosté kolejí JU jsou oprávněni využít bezplatné bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím free wi-fi, pokud 

je tato k dispozici. 
16. Děti do 10 let nesmějí být ponechány bez dozoru dospělých osob ani na pokoji, ani v ostatních prostorech koleje. 
17. Bezplatná výměna ložního prádla nejméně po 10 dnech ubytování probíhá na vyžádání. Výměna před tímto 

termínem je možná za poplatek 40,-Kč/set. 
18. Po celém objektu je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně. 
19. Vaření v pokojích koleje je zakázáno. 
20. Ubytování psů a jiných zvířat hosta není povoleno. 
21. V době od 22:00 do 06:00 hodin jsou hosté koleje JU povinni dodržovat noční klid. 
22. Případné stížnosti a závady na straně koleje se řeší reklamací, kterou přijímá recepční nebo vedoucí příslušné 

koleje. Stížnost je nutné uplatnit ihned a především písemnou formou. 
23. Za klenoty, peníze a jiné cenné věci koleje JU neodpovídají. 
24. Ztráta jednoho kusu klíče je hostu účtována ve výši 200,- Kč. 
25. Parkování pro hosty koleje je možné na parkovišti v areálu JU nebo na přilehlých veřejných parkovištích. Nejedná 

se o hlídané parkoviště, koleje JU neodpovídají za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle. 
26. Ubytováním v kolejích JU host potvrzuje, že se seznámil s tímto ubytovacím řádem. Host je povinen dodržovat 

ustanovení tohoto ubytovacího řádu a souhlasí s plněním povinností podle tohoto řádu. V případě, že jej poruší, 
má kolej právo od sjednaného ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala 
povinnost hradit hostu případné škody. 

27. Host je povinen se řídit tímto ubytovacím řádem a všemi pokyny, které upravují provoz koleje a chování hostů, 
zejména v souvislosti s bezpečností hostů, hygienickými a požárními předpisy. 

28. Právní vztahy, jakož i další záležitosti vysloveně neupravené tímto ubytovacím řádem, se řídí platnými právními 
předpisy České republiky a dále dalšími vnitřními předpisy koleje a JU. 

V Českých Budějovicích, 1. 7. 2020 



  

 Accommodation Regulations  

in effect from 1st July 2020  

These Accommodation Regulations are issued in accordance with the current regulations of the University 

of South Bohemia in České Budějovice and the Dormitories and Refectories of the USB.  

1. The USB Dormitories are only permitted to provide accommodation to guests who have duly checked in.   

2. The premises of USB Dormitories are strictly non-smoking in all areas.    

3. At check-in, guests are obliged to present a valid proof of identity at the USB Dormitories reception. The USB Dormitories then issue a Dormitory Card 

indicating the room number and length of stay. Upon the request of USB Dormitories staff, the guest must show the Dormitory Card to demonstrate 

legitimacy of their presence in the Dormitories during their stay.    

4. The USB Dormitories cannot accommodate guests who do not provide an identification document on arrival.   

5. Accommodation and other services are paid for on the day of arrival. The price is determined by the valid price list. In addition to the price list prices for 

accommodation, a fee for the stay is collected in the accommodated persons in accordance with the currently valid General Binding Decree of the City of 

České Budějovice in the currently set values. An invoice can be issued only if agreed in advance. Payments made are non-refundable.     

6. In justified cases, after consulting the guest, the USB Dormitories can provide different accommodation to the one originally arranged. In this case, the USB 

Dormitories always ensure that the new offer does not significantly differ from the accommodation which was confirmed in the order.   

7. If a guest wishes to extend the length of their stay, they may be relocated to a room different to the one in which they were originally accommodated.   

8. Unless otherwise confirmed, each room is reserved for the guest until 18:00 on the day of arrival.   

9. If it is obvious that the guest is under the influence of alcohol or other addictive substances, USB Dormitories are entitled to refuse to accommodate them 

even if the accommodation has already been paid for.   

10. Guests may receive visitors in their room between 10:00 and 22:00, but each visitor must sign a guest book.   

11. In case of illness or injury to a guest, USB Dormitories provide medical assistance or transport to hospital if necessary. Any costs associated with this shall 

be reimbursed by the guest.   

12. Check-in time on the day of arrival is from 14:00 onwards. On the day of departure, guests are obliged to check out by 9:00.   

13. Guests are forbidden to move any equipment or furniture and interfere in any way with the electrical network and appliances in the room.   

14. For safety reasons, guests may use only electrical appliances used for personal hygiene (shavers, massage machines, etc.) and laptops and similar small 

electrical appliances.   

15. There is free wireless internet provided to guests of the USB Dormitories in the entrance hall, if wifi is technicaly available.   

16. Children under the age of 10 must not be left unattended in the room or in another area within the Dormitories.   

17. A free bedclothes exchange is available on request after 10 days of accomodation. Earlier exchange is possible for a fee of 40,- CZK/bed..  

18. All weapons are forbidden on the premises.   

19. Cooking in Dormitory rooms is forbidden.   

20. No dogs and other pets are allowed on the Dormitory premises.   

21. Guests are to observe the night hours between 22:00 and 06:00.   

22. Any complaints regarding the accommodation are to be submitted to the receptionist or the Dormitories Manager. Complaints must be made immediately 

and in writing.   

23. The USB Dormitories bear no liability for guests' jewellery, money, and other valuable items.   

24. In the event of loss of a key, a fee of 200,- CZK is charged.   

25. Parking is possible in the USB parking area or adjacent public car parks. The car park is unsupervised and USB Dormitories bear no liability for any damage 

or theft of the vehicle or items from the vehicle.   

26. By checking in at the USB Dormitories, the guest confirms that they have read and understood these accommodation regulations. The guest is obliged to 

comply with the provisions of this Accommodation Regulations and agrees to fulfil its obligations. In case of violation of the regulations, the Dormitories 

have the right to terminate the accommodation prematurely without any obligation to compensate the guest.   

27. All guests are obliged to observe these Accommodation Regulations and all other regulations governing the operation of Dormitories, especially those 

concerning the guests’ safety, hygiene and fire protection.   

28. Legal relations, as well as other matters not expressly provided for by these Accommodation Regulations, are governed by applicable Czech legislation and 

by other Internal Regulations of the USB Dormitories.   

In České Budějovice 1st July 2020   


