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Jihočeská univerzita 
v ť'.eských Budějovicích 
University of South Bohernia 
in české Budějovice 

Žadatel: 
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX 

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

V českých Budějovicích dne 21. 2. 2020 
PID:012000963 
Č. j.: JU/01/03173/20 

Poskytnuti informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném pňstupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") 

I. 

Vážený XXXXXXXXX, 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, se sídlem Branišovská 1645/3la, 
370 05 české Budějovice, IČO 60076658 (dále též jen „JU"), obdržela dne 6. 2. 2020 
Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu výše uvedeného zákona. 

II. 

JU Vám tímto k jednotlivým dílčím dotazům dle Vaší žádosti poskytuje následující 
informace: 

1) ,,Tímto žádám o poskytnuti informaci, zda univerzita/vysoká škola (adresát)

poskytuje členům své akademické obce ubytovací a stravovací služby a jakým

způsobem."

Ano, JU poskytuje členům své akademické obce ubytovací a stravovací služby, 
a to prostřednictvím vlastních kolejí a menz. 
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zařízení nacházejí na chodbě, kdežto na kolejích Kl, K4 a KS jsou sociální 

zařízení v jednotlivých buňkách. Bližší informace o cenách ubytování lze nalézt 

na webových stránkách Kolejí a menz· www kam jcu cz 

Akademický 
Koleje K2 a K3 Koleje Kl, K4 a KS 

rok 

2016/2017 70,- Kč 80,- Kč 

2017/2018 70,- Kč 80,- Kč 

2018/2019 85,- Kč 97,- Kč 

2019/2020 85,- Kč 100,- Kč 

8) ,,Pokud univerzita/vysoká škola (adresát) poskytuje členům své akademické obce
ubytovací služby a v jejich okolí i služby stravovací, jaká jídla jsou v těchto

provozech vydávána (snídaně/oběd/večeře) a v jakém poměru."

Koleje a menzy ve svých provozech nabízejí členům akademické obce JU 

snídaně, obědy i večeře, příčemž zcela zásadní podíl z vydávaných jídel tvoří 

obědy. 

III. 

Poskytované informace jsou v souladu s Vaší žádostí zaslány na e-mailovou 

adresu: XXXXXXXXXXXXXXXX. 

S pozdravem 
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