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Opitzův dům - ubytovací zařízení RUK
Univerzitní hotel sídlí v historické budově v tzv. Opitzově domě, který pochází ze 13. století, a který získala univerzita
spolu s dalšími v této lokalitě po roce 1957. V interiéru se zachovala řada barokních a rokokových detailů, pozornost
zaslouží především malované záklopové stropy nad schodištěm a v několika pokojích. Poslední rekonstrukce provedená
podle projektu arch. Tomáše Šantavého skončila v roce 2001.

Kapacita hotelu je 15 pokojů s celkovou kapacitou 27 lůžek (typy pokojů: apartmá, dvoulůžkový pokoj, jednolůžkový
pokoj).

Vybavení a služby (v ceně pobytu)
• samoobslužná recepce (check-in kiosek) s možností ubytování 24 hodin denně
• elektronický zámkový systém (ke vstupu slouží čipové karty vydané kioskem při check-in)
• platba platební kartou
• snídaně v ceně (7.30–9.30 hod.) v univerzitní kavárně U Rotlevů
• wifi připojení zdarma ve všech prostorách hotelu
• vlastní sociální zařízení na každém pokoji, ručníky, toaletní potřeby, fén
• na pokoji: TV s plochou obrazovkou, lednice, trezor, psací stůl
• dětská postýlka (za poplatek)
• možnost přípravy čaje a kávy v prostoru lobby
• PC a tiskárna k dispozici v prostoru lobby
• jedno apartmá plně bezbariérové
• výtah
• možnost parkování ve dvoře objektu (za poplatek po předchozí rezervaci - kapacita parkovacích míst je omezená)

Ceník služeb platný od 1. 5. 2022
Režijní cena ubytování pro fakulty a součásti UK (cena za 1 noc v Kč bez DPH) -
pouze pro přeúčtování interním dokladem
Počet hostů na pokoji/ Typ
pokoje

1lůžkový (20 m2) 2lůžkový (25 m2) Apartmá (45 m2)

1 osoba 1100,- 1100,- 1600,-

2 osoby – 1600,- 2100,-

přistýlka – – 300,-

dětská postýlka 100,-

parkování/ 1 noc 165,-

V ceně ubytování je zahrnuta snídaně a ubytovací poplatek.
Ceny jsou uvedeny jako interní bez DPH. Děti do 5 let zdarma bez nároku na snídani a vlastní lůžko.

Cena pro samoplátce a externí organizace (cena za 1 noc v Kč vč. DPH)
Počet hostů na pokoji/ Typ
pokoje

1lůžkový (20 m2) 2lůžkový (25 m2) Apartmá (45 m2)

1 osoba 1430,- 1430,- 2200,-

2 osoby – 2090,- 3080,-

přistýlka – – 440,-
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dětská postýlka 110,-

parkování/ 1 noc 200,-

Sleva pro zaměstnance UK -15 %

V ceně ubytování je zahrnuta snídaně a ubytovací poplatek.
Ceny jsou uvedeny jako konečné vč. DPH 10 %. Děti do 5 let zdarma bez nároku na snídani a vlastní lůžko.
Zaměstnanci UK mají 15 % slevu na soukromé pobyty pro sebe i své blízké.

STORNO PODMÍNKY
• vice než 5 dní před příjezdem - zdarma (bez storno poplatku)
• méně než 5 dní před příjezdem - 50 % z ceny rezervace
• méně než 2 dny před příjezdem - 100 % z ceny rezervace

Kontakt
Opitzův dům
Celetná 14
116 36 Praha 1

Rezervace:
Bc. Jana Jasanová
+420 778 523 846   jana.jasanova@ruk.cuni.cz

Dopravní dostupnost
Zařízení se nachází v centru Prahy, v blízkosti stanic metra Můstek (trasa A, B) a Náměstí Republiky (trasa B), přibližně
100 m od Staroměstského náměstí.

GPS souřadnice
50°5'13.69"N, 14°25?24.794"E

Ubytovací zařízení Jinonice
Ke dni 1. 7. 2020 ubytovací zařízení Jinonice trvale ukončilo provoz.
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