
UBYTOVACÍ ŘÁD A PODMÍNKY PRO UBYTOVÁNÍ 

 

1. Každý ubytovaný host je povinen seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej. V případě 

jeho hrubého nebo opakovaného porušování má majitel objektu právo ubytování zrušit. 

2. Týdenní ubytování je od soboty do soboty (jinak na základě dohody). 

3. Čas ubytování je od 14. hod. do 16. hod. (jinak na základě dohody). 

4. Ubytovací zařízení může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Za tímto účelem 

předloží host majiteli ubytovacího zařízení svůj občanský průkaz, platný cestovní pas 

nebo jiný platný doklad totožnosti. 

5. Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně 

k ubytování přihlášeny a nemají uhrazen poplatek za ubytování. V případě, že ubytovaný 

host toto ustanovení nedodrží, je povinen uhradit v hotovosti smluvní pokutu, a to 

dvojnásobek poplatku za ubytování za každou osobu a noc. 

6. Úhrada za ubytování a služby s tím spojené je host platící v hotovosti povinen 

zaplatit předem při nástupu ubytování, a to v plné výši dle platného ceníku. 

7. Na ubytovacím zařízení se v den nástupu složí záloha ve výši 1000,- Kč. Při řádném 

předání ubytovacího zařízení bude částka vrácena. Vzniklé škody budou dány k úhradě 

(strženy ze zálohy). 

8. V ubytovací části objektu je zakázáno kouřit a přechovávat domácí zvířata. (domácí 

mazlíčci dle domluvy) 

9. V ubytovací části objektu je zakázáno čištění ryb. 

10. Při každém odchodu z ubytovacího zařízení je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, 

zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a zamknout. 

11. V případě zjištění jakékoliv závady, kontaktujte ihned ubytovatele na telefonní číslo  

774 490 972 nebo 774 490 982. 

12. Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte v ubytovacím zařízení svíčky.  

13. Při odjezdu je host povinen odevzdat klíče. V případě ztráty klíčů uhradí host 

náklady související s jejich celkovou výměnou včetně klíčových vložek u vchodových 

dveří. 

14. V den ukončení smluveného pobytu je host povinen uvolnit pokoj do 10 hodin dopoledne 

(1 hod. – 30%, 2 hod. – 40%, 3 hod. – 50% - z celkové ceny za apartmán) 

15. Všichni hosté musí dbát o čistotu, pořádek a šetřit zařízení, které nesmí být přemísťováno 

a vynášeno z ubytovacího zařízení. Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení 

odpovídají hosté dle platných předpisů. 

16. V době od 22,00 hodin do 7,00 hodin musí být v ubytovacím zařízení klid. 



17. Majitel objektu neodpovídá za ztrátu, zranění a poškození majetku uživatelů 

ubytovacího zařízení.  

18. Na pokojích není dovoleno užívat vlastní elektrické spotřebiče. 

19. Zákaz vaření na pokojích.   

20. Ubytovatel si vyhrazuje možnost vstupu do objektu, kdykoliv to uzná za vhodné. 

21. Ubytovatel má právo ukončit pobyt v objektu bez nároku vrácení peněz, při porušení 

jakéhokoliv z výše uvedených bodů ubytovacího řádu.      

 

 

 

         ………………………………. 

          podpis 

 


