
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ceník náhrad škod spojených s ubytováním 
 

 

druh majetku - druh škody cena 

dveře pokojové - výměna skla 700,- Kč 

dveře pokojové - zničení dle ceny nákupu 

dveře pokojové - dveřní klika, štít 700,- Kč 

dveře pokojové - ztráta klíče, fabka 
700,- Kč – 1.500,- Kč dle 

typu zámku 

    

dveře požární - zničení dle ceny opravy 

    

Okno, balkonové dveře - rozbití skla 2.000,- Kč 

okno - poškození parapetu 1.000,- Kč 

okno - poškození žaluzií 1.000,- Kč 

    

křeslo – poškození, zničení 1.000,- Kč 

    

lůžko - poškození, zničení 3.000,- Kč 

lůžko - obklad - poškození 700,- Kč 

    

stůl pracovní - zničení 3.000,- Kč 

stůl pracovní - deska- poškození 700,- Kč 

stůl pracovní - zásuvka, dvířka - poškození 500,- Kč 

    

židle kancelářská - zničení  1.500,- Kč 

židle ostatní - zničení 700,- Kč 

    

kuchyňská linka, deska - poškození, zničení 2.000,- Kč 

    

lednice - poškození 500,- Kč 

lednice - zničení 3.000,- Kč 

    

vysavač – poškození, zničení 3.000,- Kč 

  

umyvadlo - poškození, zničení 3.000,- Kč 

umyvadlo - vodovodní baterie - poškození, zničení 1.500,- Kč 

    

vařič, varná deska - poškození 500,- Kč 

vařič, varná deska - zničení 3.000,- kč 

    

sprcha - vodovodní baterie - poškození, zničení 1.500,- Kč 

sprcha - zástěna - poškození, zničení 3.000,- Kč 

    



WC - mísa - poškození, zničení  2.000,- Kč 

WC - splachovač, nádržka - poškození, zničení 500,- Kč 

WC - sedátko, poškození,  zničení 500,- Kč 

WC - držák toaletního papíru 200,- Kč 

svítidlo - stropní - poškození, zničení 500,- Kč 

svítidlo - pracovní, kuchyňské - poškození, zničení 200,- Kč 

    

elektrická zásuvka, vypínač - poškození, zničení 200,- Kč 

    

hasicí přístroj - náplň – poškození, zničení 1.500,- Kč 

    

sítě proti holubům - poškození 4.000,-Kč 

    

WIFI – opakované přetěžování, rušení 2.000,- Kč 

    

nepředání neuklizených ubytovacích prostor při 

ukončení ubytování 2.000,- Kč 

předání neuklizených ubytovacích prostor při ukončení 
ubytování 2.000,- Kč 

kouření v prostorách ubytovacích zařízení 500,- Kč 

nedodržování čistoty ve společných prostorách 
ubytovacích zařízení 500,- Kč 

vyvolání poplachu, poškození hlásičů - spuštění EPS - 
výjezd IZS 10.000,- Kč 

 

 

Ceník se zveřejňuje na webových stránkách SKM a na úředních deskách  
ve VŠ kolejích MU. 

 
Ceny jsou včetně DPH v zákonné výši. 

 

Ceník je účinný od 1. února 2021 

 
 

 

 
 

 
V Brně dne  11. ledna 2021 

 
 

Bc. Kamil Kulíšek v.r. 

ředitel 


