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UBYTOVACÍ ŘÁD pro dlouhodobé pobyty
Přísný zákaz kouření na pokojích. Kouření je povoleno na místech k tomu vyhrazených (terasa hotelu).
Hotel si vyhrazuje právo udělit pokutu 2.000 Kč za porušení tohoto zákazu.
Do hotelového pokoje má kromě hosta právo vstupovat zaměstnanec hotelu, který zde provádí úklid
nebo údržbu a to v předem ohlášených hodinách. Pokud si host nepřeje rušit, na dveře vyvěsí
“nerušenku”.
Inventář pokoje je možné přesouvat pouze po dohodě s majitelem hotelu.
V době od 22:00 do 6:00 hodin je ve všech prostorách hotelu nutné dodržovat noční klid. V případě
opakovaného porušení tohoto pravidla vede k ukončení pobytu do 14 dnů od poslední výzvy.
Návštěvy jsou povoleny do 22:00. Po této hodině je nutné zaplatit za každou další osobu na pokoji
poplatek 300 Kč/noc.
Úklid na pokojích je prováděn jednou týdně. Úklid se týká výměny ložního prádla dle potřeby a čistých
ručníků a je zahrnut v ceně pokoje. Nadstandardní úklid pokoje je za poplatek 100 Kč, platí se na místě
pokojské.
V hotelu je možné využívat prádelnu ve třetím patře. Aktuální ceník praní a sušení prádla je vyvěšený v
místnosti. Host má povinnost prací a sušicí cyklus zapsat do sešitu, který je umístěný v prádelně. Služba
bude průběžně vyúčtována spolu s platbou za pobyt.
Platba za pobyt se platí vždy minimálně 14 dní předem, pokud není domluveno s majitelem hotelu jinak.
Majitel hotelu se vyhrazuje právo pobyt hostu ukončit 14 dní před vypršením smluvené doby bez udání
důvodu. Toto právo má i host.
V pokoji nebo společenských prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemisťovat
zařízení, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
Hotel si z bezpečnostních důvodů vyhrazuje právo odepřít ubytování nebo ubytování okamžitě ukončit,
jakož odepřít obsluhu, případně pobyt v hotelu přímo zakázat osobám, které svým chováním, vzezřením
nebo vystupováním neodpovídají běžným zásadám společenského soužití, dále pak osobám, které :se
dopustili jednání, kterým nad obvyklou míru obtěžovali jiné hotelové hosty nebo budili jejich pohoršení,
aplikují či distribuují psychotropní látky, provádí podomní prodej či jiné formy hotelem neschváleného
podnikání, využívají společných hotelových prostor k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny.
Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá host podle platných předpisů. Host hradí jím
způsobenou škodu, pokud neprokáže, že ji nezavinil. Tento nárok se vztahuje i na škodu, která je
zjištěna po odjezdu hosta.
Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu, s kterým jsou povinni se seznámit. V
případě, že je poruší, má hotel právo od smlouvy o poskytnutí služeb hotelu odstoupit před uplynutím
dohodnuté doby. Při zjištění porušení ustanovení ubytovacího řádu je hotel oprávněn přijmout veškerá
nutná opatření, potřebná k zamezení porušování ubytovacího řádu a to dle povahy porušení i v
součinnosti s Policií ČR.
Porušení pravidel a okamžité ukončení pobytu bez náhrady: kouření na pokoji, přespání neubytovaných
osob, distribuce nebo užívání psychotropní látky.
Tento ubytovací řád je platný a účinný od 01.10. 2020.
majitel hotelu ing. Jan Průša

