S M L O U V A O U B Y T O V Á N Í č. xxxx
ve smyslu ust. § 2326 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Univerzita Karlova
Ústav jazykové a odborné přípravy
Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208
bankovní spojení: 27-1838690257/0100
zastoupený: PhDr. Ivanem Duškovem, ředitelem
(dále jen „ubytovatel“)
a
Jméno a příjmení: xxxx XXXXXX
Datum narození: dd.mm.yyyy
Číslo dokladu:
xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „ubytovaný“)

Státní příslušnost: Xxxxxxxxxxxxx

uzavírají mezi sebou, za podmínek níže uvedených, tuto smlouvu o ubytování (dále jen „Smlouva“):

1.
2.
3.

1.

2.
3.
4.
5.

I.
Předmětem Smlouvy je poskytnutí přechodného ubytování ubytovanému v ubytovacím zařízení
ubytovatele.
Tato Smlouva se uzavírá na období od dd.mm.yyyy do dd.mm.yyyy.
Ubytovatel poskytne ubytovanému jedno lůžko s příslušným vybavením k přechodnému ubytování
v ubytovacím zařízení dle následující specifikace:
Typ pokoje: X
xx
Adresa ubytovacího zařízení: HLAVNÍ TŘÍDA 390, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 353 67
Ubytovaný se zavazuje zaplatit ubytovateli cenu za ubytování a služby podle platného Ceníku ubytovatele.
Ceník je zveřejněn na vývěsní desce příslušného ubytovacího zařízení a na webové straně ubytovatele
na webovém sídle http://www.ujop.cuni.cz.
II.
Účastníci Smlouvy se v dalším odkazují na úpravu obsaženou ve Všeobecných ubytovacích podmínkách
(dále jen „VUP“) platných pro daný akademický rok, které představují nedílnou součást této Smlouvy jako
její příloha. VUP jsou k nahlédnutí v každém ubytovacím zařízení a dále jsou zveřejněny na webové straně
ubytovatele na webovém sídle http://www.ujop.cuni.cz.
Ubytovaný prohlašuje, že se s obsahem VUP před podpisem Smlouvy detailně seznámil, porozuměl jim a
zavazuje se je dodržovat jako smluvní ujednání této Smlouvy.
Účastníci Smlouvy prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem pozorně přečetli, jejímu obsahu rozumí,
s celým jejím obsahem souhlasí a budou se jí řídit.
Smlouva se pořizuje ve dvou stejnopisech, pro každého účastníka po jednom.
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky.

Praha dne dd.mm.yyyy

................................................................................
PhDr. Ivan Duškov
ředitel ÚJOP UK

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

