UBYTOVACÍ ŘÁD
Ubytovaný dává souhlas ke zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění. Za ubytovaného je
v tomto dokumentu myšlena i skupina ubytovaných.
Ubytovatel si vyhrazuje právo odmítnout ubytovat klienta v případě, že je objekt obsazen.
Cena za ubytování se řídí platným ceníkem ubytovatele. Veškeré informace o ubytování
poskytuje odpovědná osoba, a to po celých 24 hodin denně, včetně sobot, nedělí a svátků.

Nástup do ubytování
Pokud není domluveno jinak, nástup je možný v době od 16:00 do 19:00.
Ubytovaný se prokáže platným občanským průkazem a voucherem, který byl vystaven
ubytovatelem nebo cestovní kanceláří. Po prokázání totožnosti budou ubytovanému předány
klíče objektu.
Na začátku pobytu je vybrána záloha ve výši 2 000 Kč pro případ způsobené škody.

Provoz
Při vstupování do objektu je nutno se přezouvat.
Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit majiteli objektu.
K parkování vozidel je k dispozici nehlídaný prostor vedle objektu.
Při opuštění objektu nebo ztráty kontroly nad ním (odpočinek či spánek ubytovaného) je nutno
uzamknout všechny vchody do objektu. Při odchodu je ubytovaný povinen splnit následující:
•
•
•

zhasnout světla a televizi
zkontrolovat, jestli jsou uzavřené vodovodní baterie
zkontrolovat, zda neprotéká voda ve splachovači WC

Pro úschovu lyží, sáněk, bobů a jízdních kol jsou k dispozici uzamykatelné prostory.
Noční klid v ubytovacích prostorách platí od 22:00 do 6:00.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli vstoupit do ubytovacího zařízení bez předchozího
ohlášení, případně pověřit k tomuto další osoby.
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Povinnosti a zákazy
Ubytovaný je v průběhu pobytu povinen dodržovat pořádek a čistotu v objektu i jeho okolí.
Znečištění způsobené domácím mazlíčkem je ubytovaný povinen uklidit, a to včetně
exkrementů v okolí objektu.
Při nedodržení podmínek pro úklid je účtováno 500 Kč.
Je zakázán(o):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stěhování nebo přesouvání většího nábytku v pokojích (zejména postelí)
kouření uvnitř objektu, a to pod sankcí 1 000 Kč
sušení prádla na přímotopech
nechávání domácích zvířat uvnitř objektu bez dozoru
používání elektrických spotřebičů s větším příkonem (rychlovarné konvice, vařiče,
přímotopy, atp.) na pokojích
používání svíček a manipulace s otevřeným ohněm
mytí motorových vozidel, a to v přilehlých částech objektu
používat palivové dřevo určené do krbových kamen jinde než v těchto kamnech (např.
na táborový oheň)
pobyt domácích mazlíčků bez předchozí domluvy a výslovného souhlasu provozovatele
ubytovacího zařízení, a to včetně návštěv
grilování na terasách

Porušení některého z výše uvedených zákazů se považuje za hrubé porušení podmínek
pronájmu a může být důvodem k okamžitému ukončení pobytu bez náhrady. Současně může
být ze strany ubytovatele požadována finanční kompenzace (ušlý zisk např. při požáru,
poškození zařízení aj.).

Odpovědnost za škodu
Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá ubytovaný dle Občanského
zákoníku a jiných platných právních předpisů.
Ubytovatel má právo vyžadovat náhradu škody, která byla způsobena úmyslně, nebo hrubou
nedbalostí.
Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných
částech objektu nenese ubytovatel žádnou odpovědnost.
Ubytovatel také nenese při běžném provozu odpovědnost za zdraví ubytovaného. Svěřené
osoby nesmí být ponechávány bez dozoru.
Zdraví ani život ubytovaného není ubytovatelem pojištěno.
Toto platí v prostorách celého areálu.
Při znečištění zařízení je účtováno následující:
•
•
•

Při znečištění od zvířat 500 Kč
Při hrubém znečištění zařízení (např. poškození malby zdí, nábytku, podlahové krytiny
a lůžkovin) 1 500 Kč
Při znečištění exkrementy, močením nebo zvracením 2 000 Kč
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Energie
Energetické výdaje za dobu pronájmu hradí ubytovaný.
V zájmu úspor energie a potažmo ohleduplnosti k přírodnímu prostředí je vhodné, aby v
chladném období nebylo větráno dlouhodobě, zejména pak za účelem snížení teploty v pokoji.
Ke změně teplotního režimu, je třeba nastavit regulátory teploty na přímotopech dle potřeby.
V letním období je v případě dlouhodobějšího opuštění objektu zakázáno nechávat otevřená
okna.

Ukončení pobytu
V den odjezdu je nutné uvolnit pokoje do 09:00. Při opuštění objektu po stanovené době se
připlácí k ceně pronájmu takto:
• opuštění do 12:00
• opuštění mezi 12:00 a 18:00
• opuštění po 18:00

příplatek 500 Kč
příplatek 1 000 Kč
příplatek 2 000 Kč

Při ztrátě klíče (klíčů) bude uhrazena za každý klíč částka ve výši 300 Kč.
Při ukončení pobytu je ubytovaný povinen předat objekt ve stejném stavu v jakém ho převzal.
Je třeba zejména:
•
•
•

vynést všechny odpadky na místo k tomuto určené
umýt nádobí
zamést podlahy.

Při nedodržení uvedených podmínek úklidu objektu je navíc účtována částka 500 Kč.
Záloha je po ukončení pobytu vrácena adekvátně k případným škodám.

Závěrečná ustanovení
V případě hrubého nebo opakovaného porušování ubytovacího řádu má ubytovatel právo
pobyt ukončit ihned a bez náhrady.
Pobyt v objektu nezakládá právní nárok na poskytnutí trvalého nebo přechodného pobytu
ubytovaných, ani nárok na náhradní ubytování v případě zániku nebo zrušení ubytování.
Informace o okolí, místních zajímavostech, lyžařských možnostech, a dalším budou
poskytnuty ubytovatelem na požádání.
Uvnitř chaty je možnost bezdrátového připojení k internetu, heslo je 1122334455.
Ubytovaný je povinen dodržovat ubytovací řád. Kopie ubytovacího řádu je umístěna na
nástěnce v blízkosti hlavního vchodu do objektu.
Ladislava Chábová, v. r.
telefon: +420 728 128 589
e-mail: chab@email.cz
web:
www.ubytovanicerinek.cz
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SEZNÁMENÍ S UBYTOVACÍM ŘÁDEM
Ubytovaní byli seznámeni s ubytovacím řádem a zavazují se k jeho dodržování. Zároveň
potvrzují počáteční stav elektroměru a další skutečnosti, uvedené v přílohách tohoto
dokumentu (Záloha a Doplatky).

(za ubytované)

Závěr pobytu
Reklamace a stížnosti

(za ubytované)

PŘÍLOHA 1: Záloha
Potvrzení převzetí zálohy
Dne
byla ubytovateli předána částka ve výši 2 000,- Kč, která slouží k úhradě
případných škod zaviněných ubytovanými.
Ladislava CHÁBOVÁ

Potvrzení vrácení zálohy
Dne
a) v plné výši
b) ve výši

byla ubytovanému vrácena záloha, a to:
Kč, a to z níže uvedených důvodů:

Ubytovatel s vyčíslením a uhrazením škody souhlasí.
Ubytovaný souhlasí
a) bez výhrad
b) s následujícími výhradami

Ladislava Chábová
(ubytovatel)

(za ubytované)

PŘÍLOHA 2: Doplatky
Spotřeba elektrické energie
Vysoký tarif
(5,50 Kč/kWh)

kWh
počáteční stav

Nízký tarif
(1,80 Kč/kWh)

kWh
konečný stav

kWh
počáteční stav

kWh
Spotřebováno

kWh
konečný stav

kWh
Spotřebováno

Kč

Za elektrickou energii uhrazeno celkem:

Spotřeba palivového dřeva do krbových kamen
Palivové dřevo do krbových kamen je zpoplatněno částkou 150 Kč/bednu.
Za spotřebované palivové dřevo uhrazeno celkem:

Kč

Rekreační poplatek
Rekreační poplatek pro obec Cejle je stanoven na 10 Kč/osobu/den (mimo osob mladších 15
nebo starších 70 let).
Je nutno vytvořit seznam ubytovaných, kterých se toto týká, s následujícími údaji: jméno a
příjmení, datum narození, bydliště, číslo občanského průkazu
počet osob

počet dnů

celkem Kč

Pobyt domácích mazlíčků
Za pobyt domácího mazlíčka je účtován poplatek 300 Kč/domácí mazlíček/den.
počet domácích mazlíčků

počet dnů

celkem Kč

Zařízení chaty:
a) nebylo domácím mazlíčkem/mazlíčky poškozeno
b) bylo domácím mazlíčkem/mazlíčky znečištěno, byl účtován poplatek 500 Kč
c) bylo domácím mazlíčkem/mazlíčky poškozeno, byl účtován poplatek
Kč

