UBYTOVACÍ ŘÁD
Hotelu Pod Zámkem, 680 01 Boskovice, Hradní 637/4
(dále také jen „hotel“ nebo „ubytovatel“)
provozovaného:
MP Holding, a.s., se sídlem 680 01 Boskovice, Hradní 638/6, IČ 49968394, DIČ CZ49968394
Zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka č. 5980

1.

Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

1.1

Ubytování hostů v hotelu se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle
ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě
Hotel Pod Zámkem (dále jen „ubytovatel“ nebo „hotel“) poskytuje ubytovanému přechodné
ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu
určeném a ubytovaný (dále také jen „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za
služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem.

1.2

Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň
písemné potvrzení objednávky rezervace či vyplnění registrační karty.

1.3

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny
tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele.

1.4

Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování, z ubytovacího řádu
nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v hotelu (dále jen
„pochybení“), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby
vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany hotelu upozorněn
postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku.

2.

Uzavření smlouvy, rezervace

2.1

Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě popř.
provést rezervaci telefonicky a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit. Písemnou
rezervací resp. potvrzením telefonické rezervace dle předchozí věty se rozumí objednávka
učiněná prostřednictvím rezervačního formuláře, e-mailem na adresu ubytovatele
info@hotelpodzamkem.com, nebo zaslaná prostřednictvím pošty na adresu hotelu. Při rezervaci
dvou a více pokojů je personál recepce oprávněn žádat od budoucího hosta kopii dokladu
totožnosti.

2.2

K uzavření ubytovací smlouvy dochází okamžikem doručení písemné objednávky nebo
písemného potvrzení rezervace ubytovateli nebo vyplněním registrační karty hosta.

2.3

Úhrada ceny za službu stanovenou ubytovací smlouvou se odvíjí od podmínek, které jsou
součástí potvrzení objednávky ubytování ze strany ubytovatele. Není-li stanoveno jinak,
probíhá úhrada ceny ubytování včetně hotelových služeb s tím spojených v plné výši
v okamžiku ukončení ubytování.
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2.4

U hostů bez předchozí telefonické či písemné rezervace je ubytovatel oprávněn účtovat 100%
z celkové částky za ubytování předem.

3.

Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy před nastoupením k ubytování

3.1

U rezervací je ubytovatel oprávněn vyžadovat platbu za ubytování předem. Neuhradí-li host
tuto případnou požadovanou zálohu, rezervace ubytování se marným uplynutím lhůty splatnosti
zálohové faktury ruší.

3.2

V případě, že host zruší svoji objednávku později, jak 24 hodin před datem pobytu, je
ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi
storno poplatek ve výši 100 % z ceny ubytování.

4.

Příjezd do hotelu

4.1

Ubytovaný ohlásí svůj příjezd na recepci zaměstnanci hotelu.

4.2

Na recepci předloží host svůj občanský průkaz, případně cestovní pas, podle něhož ověří
pověřený pracovník ubytovatele totožnost hosta. Ubytovatel má právo hosta odmítnout
ubytovat, nepředloží-li průkaz totožnosti nebo nesplní-li podmínky stanovené zákonem o
pobytu cizinců či vyplývající ze z. č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR.

4.3

Není-li sjednáno jinak, ubytovávání přijíždějících hostů probíhá v době od 14:00 hodin v den
sjednaného příjezdu. Host, který se ubytuje před 06.00 hodinou, uhradí cenu ubytování i za
předešlou noc. Závazná rezervace lůžek je zajištěna ubytovatelem do 18.00 hodin, není-li
sjednáno jinak.

4.4

Ve výjimečných případech si ubytovatel vyhrazuje právo ubytovat hosta v jiném typu pokoje,
než měl původně rezervován, ale ten se nesmí lišit v kategorii a vybavení.

4.5

Snídaně v hotelové restauraci se podávají v pondělí až pátek od 7.00 hod. do 10.00 hod.,
v sobotu a neděli od 7.30 hod. do 10.00 hod.

4.6

Zaměstnanec recepce seznámí hosta s platným ceníkem a ubytovacím řádem, a to nejpozději ke
dni nástupu hosta k ubytování.

4.7

Počet osob na pokoji musí odpovídat počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se
zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení, jinak porušuje smlouvu o ubytování.

4.8

Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána v ubytovací
knize či na registrační kartě. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem
ubytovatele a musí být podložena zápisem v ubytovací knize či na registrační kartě. V případě,
že si host přeje prodloužit svůj pobyt a jeho pokoj je již rezervován, vymiňuje si ubytovatel
právo přemístit hosta na jiný pokoj

5. Obecná pravidla ubytování
5.1

Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory hotelu a
restaurace a využívat služby s ubytováním spojené.
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5.2

Při nástupu do ubytování obdrží host klíč od pokoje. Host je povinen předejít ztrátě, zničení,
poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým
účastníkem příslušné smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. V případě
ztráty, zničení, či poškození klíče je host povinen zaplatit poplatek ve výši 200,- Kč.

5.3

Host je oprávněn po dobu svého pobytu v hotelu využívat parkoviště v areálu. Toto parkoviště
však není hlídané a ubytovatel neodpovídá za odcizení či poškození vozidla, jakož ani za ztrátu
či poškození věcí ponechaných ve vozidle na parkovišti.

5.4

Hotel neposkytuje směnárenské služby, je však možné hradit účty v eurech, ve fixně
stanoveném kurzu dle ČNB. Hostovi je hotel povinen vždy vystavit účtenku o poskytnutých
službách či prodeji zboží a zaevidovat přijatou platbu u správce daně online, v případě
technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin od příjmu platby.

5.5

Host je povinen:













5.6

seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej
uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku
řádně užívat prostory určené k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách
určených k ubytování
zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování
chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození
bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované
v prostorách hotelu způsobil(y)
v době od 22:00 hod. do 6:00 hod. se chovat tak, aby nerušil noční klid
při vstupu do hotelu v době od 22.00 hod. umožnit zaměstnanci recepce provést svoji
identifikaci
při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, okna a dveře, vypnout
elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna a
dveře
při ubytování zvířete zajistit jeho pohyb tak, aby nedocházelo k obtěžování či zranění
jiných ubytovaných hostů. Není přípustné zanechávat zvířata sama na pokojích. Host je
povinen udržovat po svém zvířeti čistotu a to jak v pokoji, tak v přilehlém parku
při ukončení pobytu odevzdat klíč od pokoje na recepci

Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:








provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek,
přemisťovat vybavení apod.)
odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování
používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče (např. rychlovarnou nebo
varnou konev a jiné přístroje na ohřev vody, přídavná topná tělesa nebo spotřebiče na
přípravu vlastních jídel), vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní
hygienu a kancelářskou práci
přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě
přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování; návštěvy musí být ohlášené
zaměstnanci recepce
ubytovat zvířata; zvířata mohou být ubytována pouze s platným očkovacím průkazem
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5.7

Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:




nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich
okamžité použití
držet, vyrábět nebo přechovávat omamné a psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o
léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem
kouřit; to neplatí v případě venkovních prostor vyhrazených ke kouření, na těchto místech
jsou rozmístěny popelníky. Hotel a restaurace jsou vybaveny detektory kouře. V případě
porušení zákazu kouření, je ubytovatel oprávněn účtovat hostovi pokutu ve výši 5 000,Kč nebo předčasně ukončit smlouvu o ubytování

6. Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného
6.1

Hotelové pokoje nejsou určeny k úschově cenností a peněžních prostředků a ubytovatel
neodpovídá za jejich případnou ztrátu.

6.2

Pro úschovu jízdních kol může host po domluvě s recepcí využít hotelové kolárny na vlastní
riziko hosta.

6.3

Žádost o náhradu škody způsobené na věcech ubytovaného lze oznámit pouze do 15 dnů
po zjištění poškození. Škoda nebude uhrazena, způsobil-li poškození věci sám host nebo osoba,
která ho doprovází.

6.4

Odpovědnost ubytovatele za škodu na odložených věcech hosta se řídí ust. 2945 a násl. z.č.
89/2012 Sb., v platném znění

7. Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu
7.1

Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem hotelu. Tento
plán nalezne v každém hotelovém pokoji a ve společných prostorách hotelu.

7.2

Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví
nebo vlastnictví jiného.

7.3

Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, bude vzniklá škoda ubytovatelem
vyčíslena a host se zavazuje ji neprodleně ubytovateli uhradit.

8. Odjezd z hotelu
8.1

Ubytovaný je povinen opustit pokoj, kde je ubytován, do 11:00 hodin, není-li dojednáno jinak.

8.2

Host uzamkne pokoj a předá klíč od pokoje na recepci hotelu, pokud není domluveno jinak.
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9. Ostatní ujednání
9.1 Ubytovatel, jako prodávající, ve smyslu ust. § 14 z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele,
informuje tímto hosta, jako spotřebitele, o možnosti řešit případné spory prostřednictvím
subjektu mimosoudního řešení, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem 120 00 Praha 2,
Štěpánská 567/15 ( www.coi.cz )
9.1 Ubytovaný uzavřením smlouvy o ubytování uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a
uchováním svých osobních údajů (ve smyslu Zásad zpracování a ochrany osobních údajů dle
nařízení Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 27.4.2016, které nabylo účinnosti
25.5.2018), a to v rozsahu poskytnutých údajů, za účelem poskytnutí ubytování a evidence
hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o
pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
9.2 Ubytovaný uzavřením smlouvy o ubytování bere na vědomí, že objekty hotelu a restaurace
jsou monitorovány kamerovým systém pro zajištění ochrany majetku. Správcem zpracování
je provozovatel ubytovacího zařízení. Podrobnější informace o kamerovém systému je možné
získat na www.mpholding.cz

Tento ubytovací řád je platný a účinný od 1. 1. 2019
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CENÍK UBYTOVÁNÍ
Platný od 1. 1. 2019 pro Hotel Pod Zámkem, Hradní 4, 680 01 Boskovice
cena Kč/noc se snídaní včetně 15 % DPH

Druh pokoje
Jednolůžkový

880,-Kč

Dvoulůžkový

1 380,-Kč

Dvoulůžkový pokoj obsazený jednou osobou
Dvoulůžkový Deluxe

980,-Kč
1 800,-Kč

Dětská postýlka

100,-Kč

Přistýlka

450,-Kč

Děti do 3 let (na lůžku s rodiči)

zdarma

Děti 3-6 let (na lůžku s rodiči, ½ ceny snídaní)

55,-Kč

Příplatek za prodloužení pobytu do 13.00 hod.
Příplatek za prodloužení pobytu do 15.00 hod.

100,-Kč
300,-Kč

Poplatek za psy a jiná zvířata

300,- Kč
Petr Piňos, DiS.
Generální ředitel | General manager
Hotel a restaurace Pod Zámkem

Provozovatel:
MP Holding, a.s., se sídlem Hradní 6, 68001 Boskovice
IČ 49968394, DIČ CZ49968394, tel. 516 454 418, FAX 516 454 608
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č.5980
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