Sazebník poplatků a pokut

Schedule of fees and fines

Poplatky

Fees

Vratná kauce
Poplatek za vrácení kauce na zahraniční účet
Notářsky ověřené potvrzení o zajištění ubytování
Potvrzení o zajištění ubytování bez notářského
ověření
Administrativní poplatek pro zahraniční studenty
(zahrnuje administrativní úkony, např. hlášení
cizinecké policii)
Jednorázový vstup do posilovny
Posilovna permanentka měsíční
Wifi router
Revize vlastního elektrospotřebiče
Přespání návštěvy (přistýlka, peřiny, povlečení,
ručníky)
Vynesení odpadků nad rámec balíčku služeb
Extra úklid
Tisk
Laminace
Pronájem společenské místnosti
Pronájem parkovacího místa
Welcome balíčky

měsíční nájem +
2000 Kč
500 Kč

Deposit
Fee for a deposit transfer on a foreign account
Confirmation of arranged accommodation certified
100 Kč * by a notary
Confirmation of arranged accommodation without
zdarma
certification by a notary
Administrative charge for foreign students (including
administrative acts, for example announcements to
100 Kč / měsíc * the foreign police)
20 Kč
One-time gym entrance
99 Kč
Gym permanent pass for a month
599 Kč
Wi-Fi router
50 Kč /
elektrospotřebič ** Revision of an electrical appliance
Sleepover of a visitor (extra bed, duvet and pillow,
300 Kč / noc
bedsheets, towels)
50 Kč
Extra rubbish take-out
750 - 2000 Kč
Extra cleaning
1 Kč - 10 Kč
Print
7-10 Kč/ stránka
Lamination
100 Kč/ hod
Common room rental
800 Kč / měsíc * Parking spot rental
300 Kč - 1000 Kč
Welcome packages

monthly rent +
CZK2000
CZK500
CZK100 *
free

CZK100/month *
CZK20
CZK99
CZK599
CZK50 per an
appliance **
CZK300/night
CZK50
CZK750-CZK2000
CZK1-CZK10
CZK7-CZK10/page
CZK100/hour
CZK800/month *
CZK300-CZK1000

Vysavač (1 hodina)
Přenosný sušák prádla (24 hodin)
Žehlička a prkno na žehlení (2 hodiny)
Poplatek za výmalbu (hradí každý student při
vystěhování na konci každého akademického roku)
Poplatek za nový kryt matrace (hradí každý student
při vystěhování na konci každého akademického
roku)

zdarma
zdarma
zdarma
200 Kč

Vacuum cleaner (1 hour)
Moveable clothes horse (24 hours)
Iron and ironing board (2 hours)
Fee for room painting (paid by each student when
moving out at the end of an academic year)

CZK200

80 Kč

Fee for a new mattress cover (paid by each student
when moving out at the end of an academic year)

CZK80

Pokuty
Manipulace s požární signalizací (zakrytí nebo
demontování čidla)
Bezdůvodná manipulace nebo poškození hasících
nádob
Kouření na pokoji (cigarety, elektronické cigarety,
doutníky atd. )
Oheň na pokoji (žhavení uhlíku na vodní dýmku,
svíčky atd.)
Rozbití čipu
Ztráta čipu
Ztráta přiděleného klíče od pokoje
Nevyplnění předávacího protokolu při vystěhování
Nevypsání předávacího protokolu při nastěhování
Nadstandartní úklid pokoje při vystěhování
Ztráta nebo zničení závěsu
Oprava poškozených dveří
Výměna poškozených dveří
Zničení vybavení v apartmánu
Ztráta nebo zničení matrace
Malba menšího pokoje nad rámec běžné údržby
Malba většího pokoje (2 a více lůžkového) nad rámec
běžné údržby
Rozbití okna

free
free
free

Fines
1500 Kč - 5000 Kč
2 000 Kč
200 Kč - 7000 Kč
200 Kč - 7000 Kč
150 Kč
300 Kč
1 000 Kč
500 Kč
500 Kč
1000 Kč - 2500 Kč
3 000 Kč
1000 Kč - 2500 Kč
3 000 Kč
100 Kč - 6000 Kč /
ks
3 000 Kč
2 000 Kč
2 500 Kč
2000 Kč/m2

Manipulation with smoke alarm (covering or
dismantling)
Baseless manipulation or damage of fire extinguishers
Smoking in the room (cigarettes, e-cigarettes, cigars,
etc.)
Fire in the room (lighting hookah coals, candles, etc.)
Breaking of the entrance chip
Loss of the entrance chip
Loss of the key from the student's room
Not filling the handover report when moving out
Not filling the handover report when moving in
Extra room cleaning when moving out
Loss or damage of a curtain
Reparation of a damaged door
Change of a damaged door
Damage of the furniture in the apartment
Loss or damage of the mattress
Extra painting of a small room
Extra painting of a big room (with 2 or more beds)
Breaking of a window

CZK1500-CZK5000
CZK2000
CZK200-CZK7000
CZK200-CZK7000
CZK150
CZK300
CZK1000
CZK500
CZK500
CZK1000-CZK2500
CZK3000
CZK1000-CZK2500
CZK3000
CZK100-CZK6000
/piece
CZK3000
CZK2000
CZK2500
CZK2000/m2

Poškození plovoucí podlahy, PVC, koberce
Zničení rychlovarné konvice
Zničení nebo poškození mikrovlnné trouby
Zničení nebo poškození sklokeramické desky

1000 Kč/m2
500 Kč
1 000 Kč
1000 - 3500 Kč

Damage of the floating floor, PVC, carpet
Damage of the kettle
Damage or breaking of the microwave
Damage or breaking of the glass-ceramic cooktop
platí pouze pro celový balíček ZÁKLAD
* the BASIC price package
neplatí pro balíčky VIP a PREMIUM
** for the VIP and PREMIUM price packages

valid for
not valid

CZK1000/m2
CZK500
CZK1000
CZK1000-CZK3500

