SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ NA KOLEJÍCH
I. Smluvní strany
Rodné číslo:
Číslo OP:

Pan(í)
Student(ka) fakulty
Bytem:
(dále jen „ubytovaný“)
a
Západočeská univerzita v Plzni se sídlem Univerzitní č. 8, 301 00 Plzeň
bankovní spojení: 78887000/2700 (var. symbol: ......................., spec. s.: 7777)
zastoupená ředitelkou Správy kolejí a menz Blankou Frejlachovou
(dále jen „SKM“)

uzavírají podle ustanovení § 2326 až 2331 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto smlouvu o ubytování.
II. Předmět a doba trvání smlouvy
Na základě této smlouvy poskytuje SKM ubytovanému jedno ubytovací místo (lůžko) s
č. .......................................... vybaveném inventurním seznamem (příloha) na dobu určitou, a to od

příslušenstvím
do

v

pokoji

III. Povinnosti stran
1. Povinnosti SKM:
– odevzdat ubytovanému ubytovací místo ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s
ubytováním v souladu se směrnicí rektora č. 39R/2011 ve znění pozdějších dodatků; stav předávaného zařízení dle inventurního
seznamu je zaznamenán v protokolu o předání a převzetí ubytovacího místa, který je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Povinnosti ubytovaného:
– dodržovat Kolejní řád a prováděcí vnitřní normy a řádně a včas platit cenu za ubytování podle platného ceníku,
– nepřenechat bez souhlasu SKM své ubytovací místo nebo jeho část jiné osobě a
– nebránit vstupu do pokoje osobám provádějícím kontrolu v souladu s Kolejním řádem.
IV. Odstoupení od smlouvy
1. SKM může od této smlouvy písemně odstoupit před uplynutím sjednané doby, jestliže ubytovaný přes výstrahu neplní povinnosti z
této smlouvy nebo hrubým způsobem porušuje ustanovení směrnice rektora č. 39R/2011 ve znění pozdějších dodatků.
2. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení ubytovanému.
V. Ostatní ustanovení
1. SKM je oprávněna zejména v případě ekonomického zájmu nebo v případě prováděných rekonstrukcí přidělit ubytovanému i jiné
ubytovací místo, než jaké je uvedeno v čl. II. této smlouvy.
2. Pro vztahy smlouvou výslovně neupravené platí příslušná ustanovení zákona a směrnice rektora č. 39R/2011 ve znění pozdějších
dodatků.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech.

V Plzni dne ........................................

....................................................................
SKM

....................................................................
ubytovaný

Protokol o předání a převzetí ubytovacího místa
Jedná se o ubytovací místo č.

v koleji

Plzeň, Česká republika

Tento protokol podepisují zároveň
vedoucí koleje :
a
ubytovaný:

rodné číslo:

Datum uzavření smlouvy o ubytování ................................... od

do

Ubytovaný převzal povlečení.
V době předání a převzetí se vyskytují následující vady na zařízení, případně rozdíly ve vybavení ubytovacího místa oproti inventárnímu
seznamu č. ......................... ze dne .........................

1
2
3
4
5
6

Ubytovaný má právo do dvou kalendářních dnů nechat vedoucího koleje zaznamenat do protokolu zjištěné závady.

V Plzni dne : ..... ...... ..................

....................................................................
ubytovaný
Veškeré informace na http://www.skm.zcu.cz/

....................................................................
vedoucí koleje

