
Ubytovací řád Horské chalupy U NÁS 
 

Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování hostů 
 

 
 

1. Horská chalupa U NÁS může ubytovat pouze hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem 
předloží ubytovateli každý host ihned po příchodu vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný 
platný doklad nahrazující průkaz o totožnosti. Na základě těchto dokladů bude host zapsán do 
knihy hostů, v případě cizince bude host nahlášen na cizineckou policii a vyžádán jeho podpis. 

2. Host má právo používat prostory, které mu byly vyhrazeny k ubytování, užívat společné prostory 
Horské chalupy a využívat služeb souvisejících s ubytováním. 

3. Host je povinen užívat řádně prostory vyhrazené pro jeho ubytování. Bez souhlasu ubytovatele 
nesmí v těchto prostorech provádět žádné změny. V pokojích je výslovně zakázáno připravovat 
vlastní pokrmy nebo používat varné konvice. 

4. Celý objekt je nekuřácký. Kouření v jakékoliv části objektu se trestá pokutou 2000,-. 
5. Host má právo se ubytovat na základě objednaného ubytování nejdříve od 15.00 hodiny v den 

příjezdu. V den odjezdu je pak host povinen opustit pokoj a odevzdat klíče do 10.00 hodin. Pokud 
host tak neučiní ve stanovené lhůtě, může mu ubytovatel účtovat pobyt i za následující den. 

6. V době od 22.00 do 7.00 hodin host udržuje noční klid. 
7. Host nesmí bez souhlasu majitele mít v penzionu žádné zvíře.  
8. V penzionu mohou být ubytovány pouze osoby, které nejsou postiženy infekčními nemocemi. 
9. Host při odchodu z pokoje uzavře okna a vodovodní kohoutky, vypne elektrické přístroje. 

Vzhledem k limitované kapacitě teplé vody hosty žádáme, aby vodou šetřili. Pokud tak nebude 
učiněno, je možné, že dojde k vyčerpání zásob a teplá voda nebude po určitou dobu k dispozici. 

10. Hosté jsou povinni šetřit teplem. Pokud větrají, probíhá větrání krátce a intenzivně. V případě 
dlouhodobého větrání může dojít k vypnutí automatického vytápění.  

11.  Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti do deseti let v pokoji a ostatních 
společenských prostorách penzionu bez dozoru dospělých. 

12. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle platných předpisů a je povinen 
způsobenou škodu uhradit ubytovateli v hotovosti na místě. 

13. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 500,-Kč. 
14. Host může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby. Újmu ubytovateli musí uhradit 

pouze v případě, když ji nemohl ubytovatel zabránit. 
15. Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby odstoupit od smlouvy, když host v horské 

chapulě i přes upozornění hrubě porušuje dobré mravy, nebo jinak hrubě porušuje ustanovení 
ubytovacího řádu. 

16. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem 
ubytovatele. Při rezervaci ubytování může ubytovatel požadovat zaplacení zálohy. Tato záloha 
nemusí být hostu vrácena, když zruší rezervaci tak, že tím způsobí ubytovateli škodu. 

17. V zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí budovy horské chalupy 
z hlediska nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem, nebo rampouchy a z hlediska možnosti 
úrazu na náledí. Při čištění parkoviště náležícího k objektu jsou majitelé aut, ubytovaní v horské 
chalupě, povinni respektovat pokyny k přeparkování. 

18. Vzhledem k tomu, že jsou v celé ubytovací části objektu koberce, jsou hosti v této části povinni 
užívat domáci obuv. 

19. Snídaně se podává každý den v době od 9.00 hod. do 10.00 hod. 
 
 

 
 


