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V Českých Budějovicích 1. 9. 2022 

 

Ceník škod / damage price list 
 
ztráta kolejenky / lost dormitory card 50,- Kč 

ztráta klíče K1, K4 / lost key K1, K4 300,- Kč 

ztráta klíče K2, K3, K5 / lost key K2, K3, K5 200,- Kč 

ztráta / znehodnocení kostkované deky /  

lost / damaged quilt 

150,- Kč 

ztráta povlaku na polštář / lost pillowcase 200,- Kč 

ztráta povlaku na prošívanou deku / lost blanketcase 350,- Kč  

ztráta prostěradla / lost sheet 200,- Kč 

ztráta polštáře / lost pillow 300,- Kč 

ztráta prošívané deky / lost blanket 500,- Kč 

ztráta froté ručníku / lost towel 100,- Kč 

zašpinění polštáře / stained pillow 200,- Kč 

zašpinění prošívané deky / stained blanket 300,- Kč 

zašpinění matrace / stained mattress 550,- Kč 

znehodnocení matrace – čalounění / čalounění / 

damaged upholstery 

2200,- Kč 

ztráta úsporné žárovky / lost light bulb 100,- Kč 

ztráta zářivky / lost fluorescent lamp 500,- Kč 

ztráta lampičky / lost lamp 200,- Kč 

ztráta plechu / roštu / lost baking tray /oven grate 350,- Kč 

výmalba pokoje / room painting 1000,- Kč 

poškození / výměna umyvadlo / 

damaged / replacement sink 

1000,- Kč 

poškození / výměna WC mísa /  

damaged / replacement toilet 

2500,- Kč 

poškození zrcadla (galerka) / damaged mirror 1400,- Kč 

poškození židle / damaged chair 1500,- Kč 

poškození vnitřních dveří – skleněná výplň /  

damaged glass in inner door 

800,- Kč 

poškození dveří pokojových / damaged room door 2000,- Kč 

poškození dveří protipožárních / damaged safety door dle ceny nákupu / according to 

the purchase price 

poškození žaluzií / damaged shutter 1000,- Kč 

hasicí přístroj (náplň) / fire extinguisher charge 1500,- Kč 

odcizení hasicího přístroje / theft of a fire extinguisher 3000,- Kč 

hodinová práce (úklid, údržba) /  

extra cleaning / repairing per hour 

250,- Kč 
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ztráta vjezdové karty / lost entrance card 150,- Kč 

předání neuklizených ubytovacích prostor / handover of 

untidy accommodation 

2000,- Kč 

předání částečně uklizených ubytovacích prostor / handover 

of partially cleaned accommodation 

2000,- Kč 

kouření v prostorách VŠ kolejí / smoking in dormitories 500,- Kč 

přechovávání zvířat v prostorách VŠ kolejí / keeping animals 

in dormitories 

500,- Kč 

používání nepovolených elektrospotřebičů / use of not 

allowed electrical appliances 

500,- Kč 

porušování pravidel kolejního řádu / violation of the rules of 

the dormitory 

500,- Kč 

neoprávněné použití únikového východu / unauthorized use of 

the escape exit 

500,- Kč 

poškození, zničení, manipulace PZS (detektory, sirény, 

rozvody) / damage, destruction, manipulation of PZS 

(detectors, sirens, wiring)  

500,- Kč 

neuvedené poškození nebo ztráta / unspecified damage or loss dle ceny nákupu / according to 

the purchase price 
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V Českých Budějovicích 1. 9. 2022 
 

Ceník služeb / price list of services 
 
pračka / 4 hodiny / washing machine / 4 hours 100,- Kč 

vysavač / 1 hodina / vacuum cleaned  / 1 hour 20,- Kč 

posilovna / 2 hodiny / ubytovaní /  

gym /2 hour / accommodated 

50,- Kč 

posilovna / 1/2 měsíce / ubytovaní /  

gym / 1/2 month / accommodated 

200,- Kč 

posilovna / měsíc / ubytovaní /  

gym / month / accommodated 

400,- Kč 

posilovna / 2 hodiny / neubytovaní / 

gym / 2 hours / other guests 

100,- Kč 

posilovna / 1/2 měsíce / neubytovaní / 

gym  / 1/2 month / other guests  

400,- Kč 

posilovna / měsíc / neubytovaní / 

gym / month / other guests 

800,- Kč 

  

na 48 hodin zdarma / 48 hours for free sušák / clothes dryer  

 sušárna / drying room 

  

na 24 hodin zdarma / 24 hours for free studovna / study room  

 plech / baking tray  

 rošt / oven grate  

 žehlička / iron 

 kuchyňka na K1 / 

 kitchen in K1 

  

pokuta za nevrácení v termínu / fee for late return 100,- Kč 
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