SMLOUVA

O

UBYTOVÁNÍ

pro manželskou kolej
uzavřená podle ust. § 2326 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále „ občanský zákoník“)

Univerzita Karlova
KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, 116 43 Praha 1
zastoupené: Ing. Jiřím Macounem, ředitelem Kolejí a menz
IČO: 00216208
Bankovní spojení:
ČS Praha 1, číslo účtu 19-3093939319/0800
(dále jen „ubytovatel“)
a
pan/paní
jméno
příjmení

titul

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
rodné číslo
…………………………………………
(pozn.: u cizinců uveďte datum narození)

státní příslušnost ………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
číslo OP, resp. u cizinců uveďte 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 zapsaným1 na Univerzitě Karlově (dále jen „univerzita“) - na jiné vysoké
škole:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… x).

1.

Tato smlouva se uzavírá na přechodné ubytování .

II.

ode dne ……………………………………………………
2.

do dne ………………………………………………

Ubytovatel poskytne ubytovanému ubytování v manželské koleji s příslušným vybavením k přechodnému
ubytování v koleji univerzity. Spolu s ubytovaným jsou oprávněni bydlet jeho:
Manžel/ka ………………………………………………………………………….., nar. ………………………………………
syn/dcera ………………………………………………………………………….., nar. ………………………………………
syn/dcera ………………………………………………………………………….., nar. ………………………………………

3.

1.
2.

3.
4.

Ubytovaný se zavazuje ubytovateli zaplatit cenu za ubytování a služby podle ceníku platného pro příslušný
akademický rok a podle ceníku služeb, platného pro manželské koleje.
III.
Účastníci této smlouvy prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, s celým jejím obsahem souhlasí a
na důkaz toho smlouvu níže vlastnoručně podepisují.
Účastníci této smlouvy v dalším odkazují na úpravu obsaženou ve VŠEOBECNÝCH UBYTOVACÍCH PODMÍNKÁCH
(dále „VUP“), které představují nedílnou součást této smlouvy jako její příloha. VUP jsou k nahlédnutí v každé
ubytovací kanceláři koleje a dále jsou zveřejněny na webové adrese ubytovatele.
Ubytovaný prohlašuje, že se s obsahem VUP před podpisem této smlouvy detailně seznámil, porozuměl jim a
zavazuje se je dodržovat jako smluvní ujednání této smlouvy.
Tato smlouva se pořizuje ve dvou stejnopisech, pro každého účastníka po jednom. Tato smlouva nabývá
platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem uhrazení dlouhodobé zálohy podle čl. V VUP.

V ……………………………………… dne ……………………………

………………………………………………………………
ubytovaný

……………………………………………………………
ubytovatel

Příloha: Všeobecné ubytovací podmínky, platné od akademického roku

1

§ 51 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon
o vysokých školách).

