Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 00 Praha 3
Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy:
Správa účelových zařízení VŠE v Praze, Jeseniova 2769/208 130 00 Praha 3,
Zastoupená: «clsUbytovani/ProvozBlok/Vedouci»
Kolej: «clsUbytovani/ProvozBlok/ProvozANazev», na adrese

«clsUbytovani/Kolej/Adresa/AdresaProTiskVJednimRadku».
dále jen „Ubytovatel“
a

«clsUbytovani/Klient/CeleJmeno»
narozen:
bytem:

«clsUbytovani/Klient/DatumNarozeni»
«clsUbytovani/Klient/Adresa/AdresaProTiskVJednimRadku»
«clsUbytovani/Klient/Email»

dále jen „Ubytovaný“

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ číslo «clsUbytovani/Klient/VarSymbol»
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2326 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Ubytovaný je studentem Vysoké školy ekonomické v Praze
Ubytovaný je studentem jiné VŠ.
II.
Tato smlouva se uzavírá na přechodnou dobu od: «clsUbytovani/Zacatek» do: «clsUbytovani/Konec»
III.
1.

Na základě této smlouvy Ubytovatel zavazuje poskytnout dočasně Ubytovanému jedno lůžko na koleji VŠE
v Praze včetně souvisejících služeb a Ubytovaný se zavazuje za toto ubytování a služby s ním spojené zaplatit
cenu stanovenou platným ceníkem ubytování, uveřejněným na adrese: suz.vse.cz.

2.

Smluvní vztah mezi účastníky této smlouvy je detailně upraven ve Všeobecných ubytovacích podmínkách
SÚZ VŠE, které jsou uveřejněny na webové adrese suz.vse.cz a jsou k dispozici v kanceláři vedoucí každé
koleje. Ubytovaný prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s těmito ubytovacími podmínkami řádně
seznámil, porozuměl jim a bude je respektovat jako smluvní ujednání této smlouvy.

3.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, pro každou ze smluvních stran po jednom, přičemž obě
strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho
připojují své podpisy.

V Praze dne «clsUbytovani/Zacatek»

……………………………………………………………………
Ubytovatel

……………………………………………………………………
Ubytovaný

Rozhodnutí o přidělení lůžka a předání svěřených předmětů
Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 00 Praha 3
Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy: Správa účelových zařízení VŠE v Praze, Jeseniova
2769/208 130 00 Praha 3,
Zastoupená: «clsUbytovani/ProvozBlok/Vedouci»
(dále jen „Ubytovatel“)
a
«clsUbytovani/Klient/CeleJmeno»
narozen: «clsUbytovani/Klient/DatumNarozeni»
bytem: «clsUbytovani/Klient/Adresa/AdresaProTiskVJednimRadku»
«clsUbytovani/Klient/Email»
(dále jen „Ubytovaný“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o ubytování číslo
«clsUbytovani/Klient/VarSymbol».
Ubytovatel podle přiložené Smlouvy přidělil Ubytovanému jedno lůžko v koleji:
«clsUbytovani/ProvozBlok/Adresa/AdresaProTiskVJednimRadku», pokoj číslo
«clsUbytovani/Pokoj/Nazev» s denní sazbou «clsUbytovani/CenaZaNoc» Kč.
Ubytovaný potvrzuje, že od Ubytovatele převzal do užívání:
Klíče od buňky/pokoje, kolejní průkaz, přikrývku (připravena na pokoji), polštář (připraven na
pokoji), povlak na polštář, povlak na přikrývku, prostěradlo, stolní lampu (připravena na pokoji).
Ostatní věci podle místního inventárního seznamu pokoje.
Jiné:
……………………………………………………………………………………………………………
Pro případ ztráty nebo poškození některé z výše uvedených věcí se ubytovaný zavazuje ubytovateli vzniklou škodu
uhradit ve výši předepsané ubytovatelem s tím, že výše náhrady škody bude stanovena v souladu s příslušnými
ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

V Praze, dne «clsUbytovani/Zacatek»

Centrální ubytování SÚZ VŠE

