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            Plzeň 21. září 2016 

                  ZCU 025928/2016 

 

 

Dodatek č. 2 ke směrnici rektora č. 39R/2011   

ZÁSADY UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ A PROVOZNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD 

 

S účinností od 1. října 2016 provádím změny ve směrnici rektora č. 39R/2011 Zásady 

ubytování studentů a provozní a ubytovací řád takto: 

 

 

1. Ruší se Příloha č. 1 – Smlouva o ubytování na kolejích a nahrazuje se přílohou tohoto 

dodatku.  

 

 

 

 

        

                                                         

    doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 

Smlouva o ubytování na kolejích 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník 

- kolegium rektora   

- kolegium kvestora   

 

Vyřizuje: SKM, č. tel. 377 634 853  

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 

 

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ NA KOLEJÍCH 

I. Smluvní strany  
Pan(í)  ................................................... Rodné číslo:  ............................. 

Student(ka) 

fakulty  

.................................................. Číslo OP:  ............................ 

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 příslušenstvím 

v pokoji č. .........v budově  .........(blok)., ................................(ulice), ..........................................(PSČ, 

město) vybaveném inventurním seznamem (příloha) na dobu určitou, a to od..........................................  

 do .................................... 

.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/2011ve 

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      
 


