
 

Ubytovna „Penzion Dvůr“  Březolupy č.p. 172 

PODPIS UBYTOVANÉHO, který svým podpisem stvrzuje, že tento řád četl a že jsou mu všechny body jasné. 

UBYTOVACÍ  ŘÁD 
 

1. Ubytovna  může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí.  Za tímto účelem předloží host ihned po 

příchodu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas. 

2. Ubytovna poskytuje hostům služby v rozsahu odpovídajícím obdobným ubytovacím zařízením. Jedná se 

zejména o poskytnutí samotného ubytování včetně ložního pádla a povlečení se sociálním zázemím ( 

společné WC, sprchy, koupelna a vybavená kuchyňka s lednicí ). Součástí služeb pro ubytované je dále  

úklid společných prostor a likvidace domovního odpadu a možnost využití venkovního parkoviště ( za 

zaparkovaná auta provozovatel ani majitel ubytovny nezodpovídá ) a posezení s ohništěm. 

3. Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženy infekčními či obdobnými 

nakažlivými  chorobami. 

4. Majitel ani provozovatel ubytovny neodpovídá za věci osobní potřeby vnesené hostem do ubytovacího 

zařízení, zejména neodpovídá za peníze a cenné věci hostů. 

5. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal při nástupu. Pokud nebyla ubytovací doba předem sjednána, 

odhlásí host svůj pobyt nejpozději den předem. Při vydání klíče zaplatí host zálohu, která mu bude při 

odevzdání klíče vrácena. Při odstěhování je host povinen si odstěhovat své osobní věci. 

6. V pokojích a společných prostorách ubytovny nesmí host bez souhlasu provozovatele přemísťovat 

nábytek  zařízení, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě a jiných instalací. 

7. Na pokojích a ve všech vnitřních prostorách ubytovny je zakázáno kouřit či jakýmkoliv jiným způsobem 

nakládat s otevřeným ohněm ( svíčky a pod. ), mimo zařízení k tomu určené a které jsou součástí 

vybavení ubytovny ( sporáky či vařiče ve společné kuchyňce ). Host je povinen dodržovat protipožární 

předpisy a Požární řád ubytovny ( je na nástěnce ). Vaření na pokojích je zakázáno. 

8. Na ubytovně není dovoleno hostům používat vlastní elektrické nebo plynové spotřebiče zvláště topidla a 

vařiče. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů sloužící k osobní hygieně a mající platnou revizi ( 

např. holící strojky, nabíječky telefonů, vysoušeče vlasů, malé radiopřijímače ( ubytovaný má vyřešen 

koncesionářský poplatek ) přehrávače a magnetofony )) 

9. Přítomnost návštěv hostů ve vnitřních  prostorách ubytovny přesahující 30 minut denně nebo v součtu u 

jedné osoby ( návštěvníka ) přesahující  3 hodiny měsíčně  je s ohledem na ostatní ubytované možnou 

pouze na základě předchozího souhlasu  

10. Chov resp. držení zvířat je v prostorách ubytovny zakázán. 

11. Z provozních a kapacitních důvodů si provozovatel ubytovny vyhrazuje právo přestěhovat hosta do 

jiného pokoje. Takto přestěhovat lze však max. 1x za měsíc.  Vždy je ovšem preferována dohoda mezi 

provozovatelem a hostem. 

12. Při odchodu z pokoje je host povinen vypnout všechny spotřebiče, zhasnout světla, zavřít okna a 

zamknout dveře, poslední z pokoje i dveře vchodové. 

13. Host je povinen počínat si ohleduplně k ostatním hostům na pokojích a ve společných prostorech 

udržovat pořádek a dodržovat od 22.00 hod do 6.00 noční klid. 

14. Za škody způsobené na majetku ubytovny, nenásilné zcizení vybavení pokoje či ztrátu klíčů odpovídá 

host a může mu být předepsána náhrada v rozsahu vzniklé škody. 

15. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem v předem 

dohodnutých termínech. Nedodržení platební dohody je důvodem pro vystěhování hosta. 

16. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě že je poruší, má provozovatel 

ubytovny právo od  ubytovací smlouvy odstoupit. 

17. V žádném případě nevzniká při ukončení ubytování hostovi jakýkoliv právní či jiný nárok na náhradní 

ubytování. 

18. Tento ubytovací řád platí od 01.03.2013 

 

provozovatel: Ing.Petr Kukla, Březolupy 387, IČ: 628 05 991, 602343293, www.kkdat.cz 

.................................  provozní ubytovny:  Vladimíra Kuklová, 774 343 293, ubytovna@kkdat.cz 

mailto:ubytovna@kkdat.cz

