
Smlouva o ubytování č. 
 

Policejní akademie ČR, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, IČ0:48135445, zastoupena rektorem PA ČR nebo jí pověřeným 
pracovníkem na straně jedné (dále jen ubytovatel) 

 
a 
 
(jméno, příjmení, bytem, útvar /pracovního/ služebního zařazení)  
na straně druhé (dále jen ubytovaný) 
 

 
se podle Pokynu rektora Policejní akademie České republiky v Praze ze dne 22. června 2016, kterým se upravuje poskytování 
ubytování v ubytovacích zařízeních Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen Pokynu), dohodli o přechodném 
ubytování v ubytovacím zařízení Policejní akademie ČR, Lhotecká 559/7, 143 01, Praha 4 za  níže  uvedených  podmínek.  
Podmínky ubytování v této smlouvě výslovně neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 89/2012 
Sb. 
 

Čl. 1 
Přidělení lůžka, úhrada a doba přechodného ubytování 

 

1.1 Ubytovanému se na základě této smlouvy přiděluje lůžko v pokoji č……… v ……. poschodí ubytovny   G*   H*. 
1.2 Denní poplatek za ubytování v pokoji kategorie „…….", činí ……………Kč. 
1.3 Úhrada ceny za ubytování včetně poplatků za užívání elektrických spotřebičů je splatná do konce kalendářního měsíce, 

ve kterém bylo ubytování poskytnuto, v ostatních případech ihned po uvolnění lůžka, úrok z prodlení činí 0,05% 
dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 25 Kč za každý započatý měsíc prodlení. 

1.4 Smlouva se uzavírá na dobu určitou od ………………… do………………….. 
 

Čl. 2 
Práva a povinnosti ubytovaného 

 

1. Ubytovaný je povinen neprodleně oznámit správci ubytovacího zařízení všechny změny těch skutečností, které jsou 
rozhodné pro poskytování ubytování a placení náhrad za toto ubytování, zejména ukončení studia nebo služebního, 
pracovního poměru apod. a to nejpozději do 30 dnů po jejich vzniku. 

2. Po ukončení smlouvy o ubytování z důvodů uvedených v čl. 10 Pokynu je ubytovaný povinen neprodleně odevzdat klíče, 
povolení ke vstupu na kolej, předat vnitřní zařízení dle čl. 3 této smlouvy a případně uhradit stanovenou výši úhrady za 
poškození nebo ztrátu užívaného vnitřního zařízení pokoje a vyrovnat všechny úhrady. Pokud tak neučiní, účtuje se mu 
dnem následujícím po ukončení ubytování základní cena až do dne uvolnění lůžka na koleji. 

3. Ubytovaný je povinen se seznámit s ubytovacím řádem, požárním řádem, požárně poplachovými směrnicemi pro objekt 
kolejí a po celou dobu ubytování se jimi řídit. 

4. Ubytovaný smí užívat vlastní soukromé spotřebiče pouze po předchozím souhlasu správce ubytovny ve smyslu čl. 4    
Pokynu 

5. Ubytovatel může před uplynutím ujednané doby smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li ubytovaný i přes 
výstrahu hrubě své povinnosti ze smlouvy, anebo dobré mravy. 

6. Ubytovaný je povinen udržovat pokoj a ostatní užívané příslušenství v čistotě a pořádku. 
7. Ubytovaný souhlasí s tím, že zřizovatel ubytovacího zařízení je oprávněn, v souvislosti s novou kalkulací nákladů na 

provoz ubytovacího zařízení, upravovat cenu za ubytování. 

 
Čl. 3 

Převzetí sociálního příslušenství pokoje a zařízení pokoje č. ………../koleje G* H* 

 
3.1. Ubytovaný přebírá sociální příslušenství společné pro dva ubytovací pokoje a tímto přistupuje ke společné 

odpovědnosti za případné vzniklé  škody způsobené   ubytovanými  obou  pokojů.  
Stav převzatého zařízení: …………………………. 

3.2. Ubytovaný přebírá vnitřní zařízení pokoje společné pro ubytované a tímto přistupuje ke společné odpovědnosti za 
případně vzniklé škody způsobené ubytovanými na přiděleném pokoji. Stav převzatého zařízení: ……………………….. 

3.3. V případě, že škoda vznikne prokazatelně zcela zaviněním ubytovaného, tento se zavazuje tuto škodu uhradit v celém 
rozsahu. 



 
 
Stěna předsíňová 
Stůl ostatní 
Skříň dvoudveřová 
Židle čalou něná 
Skříň různá  
Záclona 
Deka – přikrývka 
Polštář 
Prostěradlo 

Evidenční název zařízení/počet kusů: 
 

Válenda ložnicová 
Nástavec na stůl 
Nástavec na skříň  
Lampa stolní 
Kontejner zásuvkový 
Závěs 
Povlak na deku 
Povlak na polštář 

 
 

     
Klíč od pokoje 

 

Stav převzatého za řízení: 

1 – nové 

2 – zachovalé 

3 – poškozené - uvést 

 
Čl. 4 

Užívání soukromého spotřebiče 
 

U bytovaný nežádá - žádá (nehodící se škrtněte) o povolení k užívání  soukromého spotřebiče s tím, že se zavazuje k ú h radě 
ve smyslu platného ceníku a odpovídá za škody způsobené tímto spotřebičem provozovateli ubytovny. 

 
spotřebič úhrada Kč/den povoleno užívání od Ukončeno užívání podpis správce 

     
     
     

 

Čl. 5 
Účinnost smlouvy 

 
Tato smlouva nabývá účinnost dnem převzetí pokoje ubytovacího zařízen í Policejní akademie ČR za účelem poskytnutého 

dlouhodobého ubytování 
 

Datum převzetí pokoje: ……………………………… Předávající správce:   ……………………………………………. 
 
 

Ubytovatel: ………………………………………… Ubytova ný: ………………………………………………. 
 
 

Dokumentace o předání pokoje zpět ubytovateli 
Při předává n í převzatého a užívaného společného sociálního příslušenství a vnitřního za řízen í pokoje č„„„„„, poschodí... ...„„ 
G* H* byl zástupcem PA ČR zjištěn následující  stav  předávaného za řízení: 

 
1. Bez závad 
2. Zjištěné závady, vyčíslení rozsah u škody dle materiálové evidence, výše úhrady* 

 
 
 

2.1. Ubytovaný uznává, že škodu na majetku Policejní a kademie ČR ve výši       Kč  uvedenou v bod u 2  tohoto čl. způsobil 
sám a že takto vzniklý dluh u h radí do 15 dn ů ode dne podepsání tohoto prohlášení na účet PA ČR složenkou nebo v 
hotovosti na poklad ně PA ČR . 

2.2. Ubytova ný uznává, že škodu na majetku Policejní akademie ČR ve výši „„„.„., Kč uvedenou v bod u 2 tohoto čl. způsobil 
společně s………………………. a ubytovaný se zavazuje, že rukou společnou a nerozdílnou s …………………. takto 
vzniklý dluh uhradí do 15 dnů ode dne podepsání tohoto prohlášení na účet PA ČR složenkou nebo v hotovosti na 
pokladně PA ČR. 

2.3. Ubytova ný bere na vědomí, že pokud v dohodnuté lhůtě neuhradí škod u, bude tato na něm vymáhána soudní cestou.  

V Praze d ne:  

Přebírající správce: Ubytovaný:  
 

 
*nehodící se škrtněte 
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