
Příjmení, jméno, titul    
Ulice, číslo popisné/orientační    
PSČ, místo trvalého bydliště    
Státní příslušnost    
Datum narození    
Číslo OP (pasu)    
Číslo víza      
(dále jen „ubytovaný“) 
 
a 
 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) 
IČ: 61989100, DIČ: CZ61989100 
se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba 
Ubytovací služby a Stravovací služby 
Studentská 1770/1, 708 00 Ostrava - Poruba 
zastoupená Tomášem Otipkou, ředitelem Ubytovacích služeb a Stravovacích služeb 
Bankovní spojení: 167 353 879/0300 -  kolejné; 155 472 969/0300 - depozit 
Webové stránky:  http://ubytovani.vsb.cz    
Veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/98 Sb. do obchodního rejstříku nezapsána  
(dále jen „ubytovatel“) 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu tento  

 

DODATEK KE SMLOUVĚ O UBYTOVÁNÍ č. ……, 
ve smyslu ust. § 2326 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi byla podepsána Smlouva o ubytování, jejímž předmětem je ubytování ubytovaného na 

vysokoškolských kolejích Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na adrese Studentská 1770/1, 708 00 Ostrava – Poruba 

v době: od …………………………… do …………………………….. .  

Smlouva o ubytování je uzavřena na dobu určitou od …………………………………………. do ………………………………………………………….   
1.2 Další ujednání o ubytování ubytovaného jsou uvedeny v čl. 2 Smlouvy o ubytování. 
1.3 Dle Smlouvy o ubytování je ubytovaný povinen nastoupit na ubytování na vysokoškolských kolejích dne ………………….................... 

Ubytovaný prohlašuje, že není z objektivních důvodů schopen nastoupit v termínu daném Smlouvou o ubytování na vysokoškolské koleje 
(např. vízum), ale má zájem o ubytování. 

1.4 Ubytovaný prohlašuje, že před podpisem tohoto dodatku uhradil depozitum ve smyslu čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy o ubytování. 
1.5 Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem mění termín nástupu na vysokoškolské koleje a snižuje kolejné pro ubytovaného po 

dobu platnosti a účinnosti tohoto dodatku Smlouvy o ubytování do data nástupu na vysokoškolské koleje.  

 
Článek 2 

Předmět dodatku 
2.1 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění: 
• čl. 2 odst. 2.1 Smlouvy o ubytování - termín nástupu na vysokoškolské koleje, který je nově dne ……………………………………………., 
vždy v době uvedené ve Smlouvě o ubytování, a  
• čl. 2 odst. 2.1 Smlouvy o ubytování - doba trvání smlouvy, která je nově od ………………………......................... do ……………………………...   
 
2.2 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se nově vkládá čl. 3 odst. 3.6 Smlouvy o ubytování, který nově zní: 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že kolejné za období od účinnosti tohoto dodatku do kalendářního měsíce, v němž dojde k nástupu 
na vysokoškolské koleje (nejpozději však ve lhůtě stanovené tímto dodatkem) bude činit částku ve výši 1.500,- Kč, a to za každý i započatý 
kalendářní měsíc. Kolejné dle tohoto odstavce je splatné na ten který kalendářní měsíc nejpozději 2. den daného kalendářního měsíce na 
účet ubytovatele uvedený v záhlaví tohoto dodatku (bankovní spojení – kolejné). 
2.3 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se nově doplňuje čl. 4 odst. 4.8 Smlouvy o ubytování, který nově zní: 

4.8 Smluvní strany sjednávají, že nebude-li ubytovaným uhrazeno byť jedno měsíční snížené kolejné ve smyslu čl. 3 odst. 3.6 
Smlouvy o ubytování, ve lhůtě splatnosti zde uvedené, tato Smlouva o ubytování zaniká a ubytovateli vzniká nárok na storno poplatek ve výši 
stanovené v Sazebníku – škody, služby, pokuty. 
 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení dodatku 

3.1 V ostatním se Smlouva o ubytování nemění. 
3.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.   
3.3 Dodatek je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.  
 
Smluvní strany prohlašují, že dodatek tak, jak byl sepsán, odpovídá jejich pravé vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
V Ostravě dne       V Ostravě dne  

    
   
..............................................................................................  ................................................  
za Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava   Klient   
Tomáš Otipka  
Ředitel Ubytovacích služeb a Stravovacích služeb 
ubytovatel 

http://ubytovani.vsb.cz/

