
 

 

Letní ubytování studentů AMU a studentů jiných VŠ na koleji AMU v Praze / Informace vedoucího koleje / 

Kolej AMU, Hradební 7, Praha 1, nabízí studentům AMU, jakož i studentům jiných VŠ, kteří se prokáží 

potvrzením o studiu, možnost ubytování v rámci tzv. letního provozu, tj. v období od 1.7. do 28.9.2021. 

S přihlédnutím k celkové epidemiologické situaci a prodloužení letního semestru na AMU do 11.7.2021, je 

studentům nabízeno ubytování za stejných či zvýhodněných cen proti cenám dle stávajícího Výnosu rektora č. 

2/2018. 

Ceny ubytování v rámci letního provozu pro studenty jsou v jednotlivých obdobích následující: 

1/ Období od 30.6.2021 do 11.7.2021 – v platnosti zůstávají ceny akademického roku dle bodu 1 Výnosu 

rektora č. 2/2018 / dle typu pokoje ceny od 110 do 195 Kč za 1 noc /  

Výnos rektora je k dispozici na webových stránkách koleje AMU  

K cenám pro studenty jiných VŠ mimo AMU, bude připočten poplatek z pobytu ve výši 21 Kč za 1 noc 

2/ Období od 11.7. do 31.8.2021 – původní ceny pro studenty sníženy o 30 až 40% z původní ceny 350 Kč za 

1 noc / dle Výnosu rektora č. 2/2018 / 

a/ studenti ubytovaní v pokojích s vlastním sociálním zařízením  

1 - lůžkový pokoj ….. cena 245 Kč za 1 noc / sleva 30 % z ceny 350Kč / 

2 – lůžkový pokoj …. cena 227,50 Kč za 1 noc/ sleva 35 % z ceny 350 Kč /  

b/ studenti ubytovaní v pokojích v rámci buňky ….. cena 210 Kč za 1 noc /sleva 40 % z ceny 350 Kč  

K cenám dle bodu 2 bude připočten poplatek z pobytu ve výši 21 Kč za 1 noc 

3/ Období od 31.8. do 29.9.2021 

Cena 350 Kč za 1 noc ….. s výjimkou těch studentů, kteří pokračují v dlouhodobějším ubytování z předchozího 

měsíce srpna 2021 / přesahujícím nepřetržitě délku 14 dnů – u těchto studentů platí ceny dle bodu 2  

K cenám dle bodu 3 bude připočten poplatek z pobytu ve výši 21 Kč za 1 noc 

 

V případě zájmu o ubytování kontaktujte prosím vedoucího koleje na email: frantisek.petlach@amu.cz 

V Praze dne 25. 5. 2021      Ing. František Petlach 

         vedoucí koleje AMU  

 

 

 

 

https://www.amu.cz/cs/vse-o-amu/organizacni-struktura-pracoviste/ubytovaci-a-vycvikova-zarizeni/kolej-amu/

