
S M L O U V A   O   U B Y T O V Á N Í 
(ve smyslu ust. § 754 a násl. občanského zákoníku, zák. č. 40/1964 Sb., v platném znění) 

pro zahraniční studenty studující ve studijním programu při fakultě nebo další součásti Univerzity Karlovy v Praze 
(dále jen „UK“), za které ubytování hradí příslušná fakulta nebo další součást UK 

 
 
Univerzita Karlova v Praze 
KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, 116 43 Praha 1 
zastoupené:   Ing. Mojmírem  B é m e m, ředitelem 
IČ:    00216208 
  
(dále jen „ubytovatel“)  
 
a 
 
pan/paní  jméno   příjmení     titul 

  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum narození  …………………………………………      státní příslušnost  ……………………………………………… 
 

 
trvalé bydliště ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
doručovací adresa, je-li odlišná od trvalého bydliště  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
číslo cestovního dokladu   

             …………………………………………………………………………………………… 
číslo osoby uvedené na průkazu studenta UK     …………………………………………………………………………………………… 
(dále jen „ubytovaný“) 
 
uzavírají mezi sebou, za podmínek níže uvedených, tuto smlouvu o ubytování (dále jen „smlouva“): 

 

I. 

1. Ubytovaný prohlašuje, že je studentem studijního programu, realizovaného při fakultě nebo další součásti UK.   
 
 

II. 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na přechodné ubytování 
 

ode dne ……………………………………………………    do dne …………………………………………………………… 
 

2. Ubytovatel poskytne ubytovanému jedno lůžko s příslušným vybavením k přechodnému ubytování v koleji  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      
3. Ubytovaný se zavazuje ve prospěch účtu fakulty nebo další součásti UK a podle jejích dispozic zaplatit cenu za ubytování 

a služby podle ceníku platného pro příslušný akademický rok.   
 
 

 III. 
 

1. Ubytovaný bere výslovně na vědomí, že v případě skončení jeho účasti ve studijním programu, končí s okamžitým 
účinkem i jeho přechodné ubytování ve výše uvedené koleji.  

2. Ubytovaný prohlašuje, že před podpisem této smlouvy se detailně seznámil se zněním Ubytovacího řádu, porozuměl mu 
a zavazuje se jej dodržovat. Ubytovací řád je přílohou této smlouvy, je k nahlédnutí v každé ubytovací kanceláři koleje a 
dále je zveřejněn na www.kam.cuni.cz.      

3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, s celým jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho smlouvu níže vlastnoručně podepisují.  

4. Tato smlouva se pořizuje ve dvou stejnopisech, pro každého účastníka po jednom. Tato smlouva nabývá platnosti i 
účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky.  

5. Předpisy vztahující se k ubytování ve vysokoškolských kolejích UK jsou v anglickém jazyce zveřejněny na 
www.kam.cuni.cz (English version on www.kam.cuni.cz). 

 
V ……………………………………… dne …………………………… 

 
 
 ………………………………………………………………           …………………………………………………………… 

                    ubytovaný                                                           ubytovatel 
 


