UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1



  č.j. 865/2007


OPATŘENÍ  ŘEDITELE č. 19/2007

 Ceník cen za hostinské ubytování
platný od 1. 1. 2008


V souladu s Řádem vysokoškolské koleje Čl. 3, odst. 2. písm. c), v platném znění vydávám Ceník cen za hostinské ubytování. Ceny jsou stanoveny ve smyslu tohoto předpisu jako tržní, ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jsou stanoveny jako ceny sjednané dohodou. Přílohou tohoto opatření je Základní ceník hostinského ubytování.

Ceník je závazný pro všechny ubytovací kapacity Kolejí a menz a jeho platnost je stanovena počínaje dnem 1. 1. 2008 na dobu neurčitou. Řádem vysokoškolské koleje a příslušným opatřením rektora je vydán seznam skupin osob, na které se tento ceník nevztahuje.

K základnímu ceníku hostinského ubytování je možno uplatnit slevy a přirážky v tomto rozsahu:


Slevy 

10 % sleva pro kolektivy a hromadné akce (nad 15 osob) v období od 15. 3.  - 20. 9.,
až 20 % sleva v případě ubytování klienta ve volné kapacitě vyhrazené pro ubytování studentů,
	až  20 % sleva pro cestovní kanceláře a agentury,
až 20 % mimosezónní sleva od  1. 11. - 27. 12.  a  od  3. 1. - 15. 3.,
sleva až do výše 50 % pro ubytování studentů, kteří studují paralelní  studijní program pro cizince v cizím jazyce,
	sleva až do výše 50 %  pro  dlouhodobé smluvní ubytování (koef. 0,5 až 1),
	25 %  sleva  pro ubytování na ISIC kartu,
25 %  sleva  pro  ubytování  pracovníků  veřejné  a  státní  správy, 
  pracovníků VŠ.

Slevy uvedené pod body a) až f) a bodem h) jsou oprávněni přiznat pouze pověření pracovníci provozního útvaru KaM. 

Přiznáním slevy pro hostinské ubytování dle bodu g) jsou pověřeni pracovníci provozního útvaru KaM nebo odpovědní pracovníci ubytovací kanceláře příslušné koleje na základě předložení karty ISIC a přiložením kopie karty ISIC k ubytovacímu dokladu.

Slevy dle bodů a) až g) nelze slučovat, při souběhu nároku na více slev bude uplatněna nejvýhodnější sleva pro klienta.




Přirážky

10 % přirážka pro období Silvestr/Nový rok a velikonoční svátky.


Mimořádné slevy

Mimořádné slevy nad rámec tohoto opatření je oprávněn povolit pouze ředitel Kolejí a menz.


S nabytím platnosti tohoto opatření se ruší Opatření ředitele č. 23/2006 ze dne 22. listopadu 2006.


V Praze dne 13. 11. 2007






							 Ing. Mojmír  B é m , v.r.									                         ředitel 






