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NIVERZITA KARLQVA v PRAZE' KOLEJE A M ENZY, Voršilská 1, Praha l

Č.j. toss/oo

oPATŘENÍ ŘrprrelE č. 23/2006

Ceník cen za hostinské ubytování

Tímto opatřením vydávám, v souladu s Řádem vysokoškolské koleje Čl. 3, odst. 2,
písm. c), v platném znění, ceník cen za hostinské ubytování. 'Ceny 

jsou stanoveny Ve
smys|u tohoto předpisu jako tržní, ve smyslu ustanovení $ 2 zákona č.526/t990 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
stanoúena počínaje dnem 1. 1. 2007 na dobu neurčitou. Rádem 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:

1. Slew

a) 10o/o sleva pro kolektivy a hromadné akce (nad 15 osob) vobdobí od
15. 3. - 2A.9.,

b) až20 o/o sleva v případě ubytování klienta ve volné kapacitě vyhrazené
pro ubytování studentů,

c) až 20 o/o sleva pro cestovní kanceláře a agentury,
d) až 20 o/o mimosezónní sleva od 1. 11. - 27' í.2' a od 3. 1' - 15.

3.,
e) steva až do výše 5o o/o pro ubytování studentů, kteří studují paralelní

studijní program pro cizince v cizím jazyce,
f) sleva až do výše 5o o/o pro dlouhodobé smluvní ubytování na období

delší než 9 měsíců (koef' O,5 až t),
g) 25 olo sleva pro ubytování na ISIC kaftu,
ňl 25 olo stev9 pro ubytování pracovníků veřejné a státní správy,

pracovníků Vš.

Slevy uvedené pod body a) až f) a 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.



2.

3.

Přirážkv

Lo olo přirážka pro období Silvestr / Nový rok a velikonoční svátky.

Mimořádné slew

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

Tímto opatřením ředitele se ruší Příkaz ředitele č.2/2005 ze dne 31. srpna 2oo5.

V Praze, 22. 11.2006
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ceny jsou uvedeny Včetně všech poplatků. * sociální zařízenÍ je na chodbě.Prices are presented with recréation charge. * Sanitary facility i. .itu"t"Jin ir,u n"rl. ;: :]'":ili":TL1ifi:rI-.""'";:",fi;]:j:"J*'
oÍ strict order Írom customer side.
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UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY

Eaei'a4.!c.@bi!_c_r{Ls_1 ic_9_o_nn9_d4!!9!@!aE g_!l-!!,c.?

TEL: +420 _224ggOO1O TELi +420 _224932023
Základní ceník hostinského ubytování (cenyjsou uvedenyv {č/den) _ ,,.,"::l,;:'::?':;::i 
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Basic pricelist of tourist a..á-modaiioi ií;; i;;žř;J lay) - validity from 1. 1. 2oo7
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Vč. 5% DPH Vč.5olo DPH č' 5% DPH Vč.5% DPH
incl.5% VAT
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1. Slevv

a) to o/o sleva pro kolektivy a hromadné akce (nad 15 osob) v období odls. 3. - 20.9.,
b) až 20 o/o sleva v případě ubytování klienta ve volné kapacitě vyhrazenépro ubytování studentů,
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sleva pro cestovní kanceláře a agentury,až20 o/o mimosezónní sleva od 1. 11. - zz.'iz. a od 3. 1. _ 15.3.,

s|eya až do výše 5o o/o pro ubytování studentů, kteří studují paralelnístudijníPr9gram pro cizince v cizím jazyce,
:ley.a až do výše 5o o/o pro dlou-hoáobé smluvní ubytování na obdobídelší než 9 měsíců (koef. o,5 až 7),
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pro ubytování pracovnít<ů veřejné a státní správy,

Slevy uvedené pod.body a) ažf) a h) jsou oprávněni přiznat pouze pověření pracovníciprovozního útvaru KaM.

PYiznáním slevy pro' hostinské ubytování dle bodu g) jsou pověřeni pracovníciprovozního útvaru KaM.. nebo odpovědní pracovníci_ ubytóvací 'kanceláře 
příslušnékoleje na základě předložení karty ISIC a přiložením kápie karty ISIC k ubytovacímudokladu.

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

Io o/o přirážka pro období Silvestr / Nový rok a velikonoční svátky'

3. Mimořádné slevy

yfi""J::'u slevy nad rámec tohoto opatřeníje oprávněn povolit pouze ředitel Kolejí

Tímto opatřením ředitele se ruší Příkazředitele č' z/zoosze dne 31. srpna 2005.

V Praze,22. 7L 2006

Ing.Mojmír Bém/V.r.
ředÍtel


