
 

 

 
 
Ubytovací řád  APARTMÁNY PETROV platný od 1.6.2018 

 
Podmínky a způsob ubytování 

1 Apartmány Petrov (dále jen ubytovatel) je oprávněn ubytovat jen klienta, 
který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží k nahlédnutí na recepci ihned 
po příchodu svůj občanský průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti, cestovní 
pas nebo jiný cestovní doklad ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR. 

2 Na základě objednaného ubytování se klient v den příchodu může ubytovat od 
15 hod. do 19 hod. Do té doby je apartmán pro klienta rezervován, pokud 
v objednávce nebyl jiný požadavek a ubytovatel jej potvrdil. 

3 Klient odhlásí svůj pobyt nejpozději do 10 hod. Do této doby apartmán uvolní, 
pokud nebylo dohodnuto jinak. Pokud klient neuvolní apartmán do 10 hod., 
může ubytovatel účtovat pobyt za celý  následující den, pokud nebylo předem 
domluveno jinak. 

4 Ubytovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout klientovi 
jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se podstatně neliší od 
potvrzené objednávky. 

5 Ubytovatel poskytuje svým klientům služby v rozsahu, v jakém byly vzájemně 
dohodnuty a v rozsahu, v jakém to určuje příslušný právní předpis. 

6 Klient je povinen přizpůsobit pobyt v apartmánech svému aktuálnímu 
zdravotnímu stavu a fyzickým i psychickým schopnostem. 

 

Platba za poskytnuté ubytování a storno poplatky 

7 Za ubytování a poskytnuté služby je klient povinen uhradit cenu v souladu 
s platným ceníkem ubytování. Klient hradí celou částku za ubytování v den 
nástupu na ubytování. Ceník služeb za přechodné ubytování je k nahlédnutí na 
recepci. 

8 V případě zkrácení pobytu klientem má ubytovatel právo klientovi vyúčtovat 
plnou výši dohodnuté ceny za celou délku pobytu. 

9 V případě odstoupení od smlouvy o ubytování si ubytovatel vyhrazuje právo 
vyzvat zákazníka k okamžitému vyklizení ubytovacích prostor. 

 

Zodpovědnost klienta 

10 Povinností klienta a všech zúčastněných je, chovat se tak, aby nedošlo k jejich 
újmě na zdraví nebo majetku. Dohlédnout na děti případně jim zajistit dozor, 
který by předešel jejich možnému úrazu v ubytování i v jejím okolí. Řádně 
užívat ubytovací prostory, dodržovat v nich pořádek a čistotu. Při odchodu z 
ubytovacích prostor uzavřít okna, vodovodní kohoutky, zhasnout v pokoji 
světlo a zamknout dveře. 

11 Bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v ubytovacích prostorách. 
Bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou klient nebo osoba s ním 
ubytovaná v ubytovacích prostorách způsobil. Klient je povinen uhradit 
případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k ubytování nebo volné 
zábavě, včetně náhrady ušlého zisku do částky 20 tis. Kč. Vyšší škody vzniklé v 
prostorách vyhrazených k ubytování nebo volné zábavě, a to v plné výši, 
včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, 
po kterou bude pokoj/apartmán/ vyřazen z provozu může ubytovatel 
nárokovat v souladu s platným novým občanským zákoníkem. Tuto povinnost 
má klient i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s 
klientem.  

12 Klient nesmí bez souhlasu ubytovatele:   
- Provádět podstatné změny v ubytovacích prostorách (stěhovat nábytek, 

apod.). 
- Používat v prostorách vlastní spotřebiče. 
- Přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě. 

13 Klient dále v prostorách ubytování nesmí:   
- Kouřit ve všech prostorách. 
- Držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo 

jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo zákazníkovi předepsáno lékařem.  
- Nosit zbraň a střelivo nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím 

jejich okamžité použití. 
 
 
 
 
 
 
 

Zodpovědnost ubytovatele 

14 Ubytovatel je povinen odevzdat klientovi ubytovací prostory ve stavu 
způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv 
spojených s ubytováním. Ubytovatel dbá na odstranění oznámených závad 
bez zbytečných průtahů a je povinen udržovat ubytovací prostory v řádném 
technickém a hygienickém stavu. Ubytovatel má právo, aby provedl po 
ukončení pobytu klienta, prohlídku ubytovacích prostor v jeho přítomnosti. 
Zákazníky prosíme, aby tuto činnost nepovažovali za projev nedůvěry. 
Děkujeme za pochopení. Ubytovatel nezodpovídá za újmu na zdraví (případně 
škody na majetku) klientů, která vznikla jejich neopatrností, nepozorností, 
nedbalostí, špatným používáním nebo špatným dohledem (dozorem).  

 
Všeobecně platné ustanovení 

15 Klient má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování, jakož i společné 
prostory ubytování. Na začátku ubytování obdrží klíč. Tento klíč je povinen 
vrátit ubytovateli nejpozději při ukončení ubytování. Klient je povinen předejít 
ztrátě či odcizení tohoto klíče a nepůjčovat ho osobám, které nejsou 
ubytovány. Při ztrátě, odcizení, nebo zneužití klíče je klient povinen zaplatit 
ubytovateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč; tím není dotčeno právo 
ubytovatele domáhat se náhrady způsobené škody.  

16 Doprava na místo pobytu je individuální a veškeré náklady s dopravou na 
místo pobytu hradí klient. Pobytu se účastní počet osob specifikovaný v 
objednávce.  

17 Pro děti do věku 3 let lze objednat postýlku zdarma při rezervaci v on-line 
systému. Účast více než 1 takového dítěte na pobytu, v rámci jednoho pokoje 
/apartmánu/, je třeba z kapacitních důvodů předem projednat s 
ubytovatelem. 

18 V době od 20.00 hod do 7.00 hod platí režim nočního klidu, kdy je zákazník 
povinen chovat se tak, aby ostatní nerušil nadměrným hlukem. Za nedodržení 
nočního klidu bude uložena pokuta 5 000 Kč. Party v rámci ubytovacích prostor 
nejsou dovoleny. 

19 V zájmu úspor energie a potažmo ohleduplnosti k životnímu prostředí Vás 
žádáme, abyste v zimním období nevětrali dlouhodobě, natož pak za účelem 
snížení teploty v pokoji. V případě delšího, než týdenního pobytu jsou na 
požádání po týdnu měněny ručníky. Úklid si během pobytu provádí zákazník 
sám.  

20 Ubytování s domácími mazlíčky je možné za úplatu 250 Kč / noc a za dodržení 
níže uvedených podmínek.  

- Pes (jiné zvíře) musí být slušně vychovaný, nesmí škrábat po nábytku, válet 
se v postelích, případně po čalouněném nábytku.  

- Majitel psa bude dohlížet na jeho chování, aby nedošlo k poškození 
vybavení ubytování. Dojde-li k poškození vybavení, je majitel psa povinen 
uhradit vzniklou škodu.  

- Majitel zajistí pro psa pelíšek, misku na žrádlo i vodu z vlastních zdrojů, 
nikoli z vybavení ubytování. 

21 Klientovi není dovoleno brát do pokojů sportovní nářadí a předměty 
(kočárek), pro jejíž úschovu je vyhrazeno místo v garáži v přízemí. Tyto věci je 
nutno opatřit vlastním zámkem, z důvodu přístupu všech ubytovaných. 
Ubytovatel neručí za případné ztráty. 

22 Ubytovatel doporučuje klientům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti 
nenechávali v pokojích. Ubytovatel ve smyslu ust. § 434 odst. 1 občanského 
zákoníku neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech. 

23  Parkování vozidel klientů je umožněno na blízkém parkovišti. Tato plocha je 
volně přístupná, a proto ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo 
věcí v něm. 

24  Hlavní vchod je monitorován kamerovým systémem. Ubytovatel se zavazuje 
využívat monitorovací systém pouze pro účely ochrany a pořádku. 

25 Stížnosti klientů a případné návrhy přijímá recepce ubytování. Klient je 
povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že klient 
nedodrží ubytovací řád, má ubytovatel právo odstoupit od poskytování 
ubytovacích služeb. 

26 Klient poskytující ubytovateli při vzniku ubytovací služby své osobní údaje ze 
svých dokladů souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů ve 
smyslu zák. č. 101/2000 Sb. V platném znění. 

 
 


