Ceník náhrad, poplatků, paušálních plateb, pokut a dalších služeb SÚZ ČVUT v Praze
(Příloha č. 3 ke Scénáři ubytování - s účinností od 1.3.2021)
Denní platba za spotřebovanou elektrickou energii v 1 L a ve 2 L pokoji (pokoje bez elektroměru)

5 Kč/den

Denní platba za spotřebovanou elektrickou energii ve vícelůžkovém pokoji (3 L, 4 L; pokoje bez elektroměru)

3,5 Kč/den

Záloha na spotřebu el. energie (pokoje s elektroměrem) - vyúčtování dle spotřeby

150 Kč/měsíc

Cena za službu spojenou s přenosem 1 kWh

4,27 Kč

Návštěva na pokoji/buňce

50 Kč/noc

Poplatek z pobytu je připočítán ke každému dnu návštěvy nebo ubytování v ISKAM4, které jsou kratší 61 dnů.
V souladu s novelou zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, stanovil Magistrát hlavního města Prahy místní
poplatek 21 Kč na osobu a noc s platností od 1.1.2020. Poplatek z pobytu SÚZ od ubytovaných vybírá a následně
předává městu.

21 Kč/noc

Zapůjčení ložního prádla

30 Kč/noc

Sušičky - 1 hod. - 1/2 hod.

20 Kč/10 Kč

Pračky - 1 hod. - 1/2 hod.

30 Kč/15 Kč

Zvíře bez rozdílu druhu a velikosti
(hejno rybiček = 1 zvíře)

50 Kč/měsíc

Povinné pojištění vneseného majetku na pokoj v souladu se smlouvou o ubytování od 2.11.2018

240 Kč

Nadstandardní pojištění vneseného majetku na pokoj v souladu se smlouvou o ubytování od 2.11.2018

310 Kč

Peněžní jistota - viz VUP oddíl A) bod 4); oddíl D) bod 1), bod 2)

3 500 Kč (stáže a studenti na výměnném
pobytu 5 500 Kč)

Poplatek za podání a zpracování žádosti o ubytování v ISKAM4 - nevratný - viz VUP oddíl A) bod 6)

300 Kč

Spuštění požární signalizace z důvodu kouření

300 Kč

Manipulace s požární signalizací

2 000 Kč

Zneužití tlačítkových hlásičů požáru

500 Kč

Neoprávněné použití hasicích přístrojů

2 500 Kč

Neoprávněná manipulace s elektroměrem

3 000 Kč

Další škody způsobené na majetku SÚZ dle míry zavinění a porušení interních předpisů - výši pokuty stanoví ředitel
SÚZ ČVUT v Praze a jeho komise

dle výše škody v Kč

Penále za neprovedené úhrady a stanovené platby v termínu - viz VUP oddíl C) bod 5)

25 Kč/noc

Smluvní pokuta za nesplnění povinnosti "check out" při zániku platnosti smlouvy o ubytování - viz. VUP oddíl G) bod
d) číslo 4)
Pokuta ve výši peněžní jistoty v souladu s VUP oddíl E) bod 6), bod 13), bod 17); oddíl F) bod 11)

220 Kč/noc
3 500 Kč (stáže a studenti na výměnném
pobytu 5 500 Kč)

Stornopoplatek za zrušení rezervace ubytování a za zrušení přiděleného ubytování na koleji na základě žádosti - dle
VUP, oddíl E) bod 6), bod 13)

500 Kč

Manipulační poplatek za upomínkovou platbu - SMS

10 Kč/měs.

Manipulační poplatek za platbu ze/ do zahraničí

0 Kč

Manipulační poplatek za platbu do zahraničí - pokud byla platba provedena přes platební bránu GoPay a nebyla
čerpána na ubytovací službu a poplatky s ní spojené, není manipulační poplatek při vracení platby účtován. Vrácení
peněz musí být realizováno do 6 měsíců

0 Kč

Poplatek za potvrzení o ubytování pro vízové účely pro žadatele o ubytování, který není studentem ČVUT ani
uchazečem o studium na ČVUT

1 000 Kč

Poznámka :
V případě, že student nemá na pokoji elektroměr, hradí denní platbu za spotřebovanou elektrickou energii dle kategorie ubytování a dle tohoto ceníku.
SÚZ - Správa účelových zařízení ČVUT v Praze
VUP - Všeobecné ubytovací podmínky
Bc. Michal Vodička
pověřený zástupce ředitele SÚZ ČVUT v Praze

