
Všeobecné ubytovací podmínky na Chalupě pod Pradědem 

(ve smyslu ustanovení  Občanského zákoníku) 

 

 

 
Preambule 

Rekreační objekt „Chalupa pod Pradědem“ je zařízení pro rodinnou rekreaci a rekreaci jednotlivců. 

V žádném případě si zde nepřejeme pořádání různých oslav a „výjezdních zasedání – mejdanů“.  

Ubytovatel poskytne pronájem ve svém soukromém zařízení – Chalupě pod Pradědem , Suchá Rudná 61, okr. 

Bruntál za níže uvedených podmínek, se kterými se laskavě seznamte a dodržujte je. Přispějete tím k 

dobrému spolužití všech dalších hostů a sousedů v okolí, kteří zde bydlí převážně trvale. Děkujeme. 

 

Příjezd na chalupu: 

Nájemce obdrží klíče od objektu na místě, v den a čas sjednaného nástupu pobytu. Nájemce je povinen 

dodržet čas nástupu a čas ukončení pobytu uvedený ve smlouvě případně poukazu (při zprostředkování 

cestovní agenturou) nebo termín sjednaný přímo s majitelem objektu. V celém domě je přísný zákaz 

kouření a zacházení s otevřeným ohněm. Pouze při výpadku proudu lze použít svíčky či petrolejky. 
V budově se prosím pohybujte v domácí obuvi; přezouvejte se v zádveří a boty uchovávejte ve 

skříňce/botníku. Pokud si s sebou přivezete vašeho domácího mazlíčka, jste povinni zajistit klid, 

čistotu a bezpečnost. Pozůstatky od pejsků, dávejte laskavě na kompost. 

 

 

Platební a ubytovací podmínky 

Ubytovat můžeme pouze hosta, který se řádně přihlásí a zaváže se dodržovat níže uvedené podmínky. Za 

tímto účelem předloží host ubytovateli k nahlédnutí svůj občanský průkaz, platný cestovní pas nebo jiný 

platný doklad totožnosti. Nájemce se zavazuje, že za poskytnuté služby uvedené v nájemní smlouvě, 

uhradí smluvní cenu, na základě rozpisu počtu hostů a počtu ubytovacích dní, které budou uvedeny na 

faktuře, či příjmovém dokladu a dále se zavazuje uhradit celkovou smluvenou cenu ve dvou platbách. 

Zálohu v minimální výši 50% z ceny celého pobytu při podpisu nájemní smlouvy. Zbývající částku uhradí 

nejpozději v den příjezdu na místo pronájmu ubytovateli objektu nebo pověřenému pracovníkovi, před 

předáním ubytovacích prostor. V den příjezdu uhradí dále pobytový a rekreační poplatek  ve výši 15,- 

Kč/den, který platí pouze osoby starší 18 let. Poplatek je určen OÚ ve Světlé Hoře, který odvede 

ubytovatel v řádném termínu. Úhradu zálohy ve výši 50ti% event. 100% ceny klient provede na základě 

návrhu smlouvy případně proformafaktury. Jako variabilní symbol použije klient rodné číslo nebo číslo 

faktury. Jako konstantní symbol uvede 0308. Fakturu – daňový doklad Nájemce obdrží v termínu 

uskutečnění zdanitelného plnění. V případě nesplnění povinnosti celkové úhrady smluvní ceny nebo 

nedodržení termínu splatnosti tato smlouva pozbývá platnosti.  

 

Změna podmínek 

Je-li ubytovatel nucen z objektivních důvodů před zahájením pobytu změnit podmínky smlouvy, je oprávněn 

navrhnout ubytovanému změnu smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny poskytovaných 

služeb, zavazuje se v návrhu uvést novou cenu. Navrhne-li ubytovatel změnu smlouvy, je nájemce oprávněn 

se rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy souhlasit. Pokud nájemce  ve lhůtě určené ubytovatelem, která 

bude nejméně 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její 

změnou souhlasí. 

 

Zrušení ubytování 

Nájemce je oprávněn před zahájením ubytování od smlouvy odstoupit pouze v případě hrubého porušení 

smluvních podmínek. Je-li důvodem odstoupení ubytovaného od smlouvy porušení závazku k poskytnutí 

ubytovacích služeb ze strany ubytovatele nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvy, zavazuje se 

ubytovatel bez zbytečného odkladu vrátit ubytovanému vše, co od něho obdržel na úhradu ceny služeb 

podle zrušené smlouvy, aniž by byl nájemce povinen hradit odstupné.  

Ubytovatel je oprávněn před zahájením pronájmu od smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení termínu 

pronájmu ze závažných provozních důvodů na straně majitele anebo z důvodu porušení závazků ze strany 

ubytovaného. Ubytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v průběhu pronájmu, jestliže nájemce 

v prostorách ubytovacího zařízení i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje 

a nedodržuje své závazky a povinnosti, specifikované v této smlouvě. 

Ubytovatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy, pokud v objektu –Chalupy pod Pradědem - bude někdo 

z přítomných kouřit, nadměrně používat alkoholické nápoje případně požívat návykové látky. V tomto 

případě je odstoupení od smlouvy bez nároku na vrácení alikvotní částky z pronájmu a kauce propadá jako 

smluvní pokuta. 

Odstoupí-li ubytovatel od smlouvy z důvodu zrušení termínu pronájmu před jeho zahájením, má nájemce 

právo požadovat, aby mu na základě nové smlouvy byl poskytnut jiný termín pronájmu nejméně v kvalitě 

odpovídající původní smlouvě, je-li ubytovatel schopen takový termín nabídnout. Při uzavření nové 

smlouvy se platby uskutečněné na základě původní smlouvy považují za platby pro plnění nové smlouvy. 

Je-li cena služeb u nového termínu pronájmu nižší než již uskutečněné platby podle předchozí věty, 

zavazuje se ubytovatel tento rozdíl bez zbytečného odkladu klientovi vrátit. 

 

Storno poplatky 

Nájemce je povinen zaplatit ubytovateli odstupné (storno poplatky), pokud odstoupí od smlouvy z jiných 

důvodů, než které jsou uvedeny v této smlouvě a to je-li odstoupení od smlouvy: 

   - více než 60 dní před nástupem pronájem 30% z ceny pronájmu 

   - den nástupu až 59 dní před nástupem pronájem 50 %z ceny pronájmu 

 

Převod smlouvy 

Před zahájením pobytu je Nájemce oprávněn provést převod sjednaných služeb ve prospěch druhé osoby za 

podmínky, že tuto skutečnost písemně oznámí ubytovateli – majiteli objektu. Po doručení oznámení a se 

souhlasem pronajímatele se osoba v něm uvedená stává novým Nájemcem. Oznámení musí obsahovat prohlášení 

nového klienta, že souhlasí s uzavřenou smlouvou. Původní a nový klient společně a nerozdílně 
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odpovídají za zaplacení ceny poskytovaných služeb a úhradu nákladů, pokud takové náklady v souvislosti 

se změnou klienta vzniknou. 

 

Ubytovací prostory a povinnosti smluvních stran 

Ubytovatel se zavazuje odevzdat ubytovanému prostory Chalupy pod Pradědem ve stavu způsobilém pro řádné 

užívání, čisté a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s krátkodobým nájmem Chalupy pod 

Pradědem. 

Nájemce je oprávněn užívat prostory Chalupy pod Pradědem včetně vnitřního zařízení, jakož i užívat i 

venkovní prostory ubytovacího zařízení, vyjma garáže. Práva a závazky vyplývající z této smlouvy se 

přiměřeně vztahují i na osoby ubytované spolu s nájemcem. Odpovědnost za dodržování závazků podle této 

smlouvy ze strany uvedených osob nese nájemce. Nájemce se zavazuje užívat prostory ubytovacího zařízení 

a plnění s ním spojená řádně; v těchto prostorách nesmí pronájemce bez souhlasu ubytovatele zejména 

ubytovávat jiné než smluvené osoby nebo počet osob přesahující počet smluvený, nebo provádět podstatné 

změny na těchto prostorách. Nájemce se zavazuje ubytovateli odevzdat prostoty ubytovacího zařízení 

řádně a včas.  

 

Poškození a jiné náhrady 

V případě, že dojde k poškození nebo zničení inventáře nebo jiného majetku nájemcem nebo osobami s ním 

ubytovanými, je povinen nájemce uhradit ubytovateli škodu v plné výši a to nejpozději v den ukončení 

smlouvy /případně pronájmu / nebo na základě uzavřené písemné dohody. Při ztrátě klíčů od objektu je 

Nájemce povinen uhradit ubytovateli částku 2.700,- Kč k provedení výměny všech zámků na celém objektu. 

Pronájemce – ubytovatel neodpovídá za věci vnesené klientem do prostor Chalupy pod Pradědem dle 

Občanského zákoníku. 

 

Nájemce je dále povinen 

Uhradit smluvní cenu za další objednané služby dle platného ceníku, řádně užívat prostory určené k 

pronájem, dodržovat pořádek a čistotu v objektu, zejména na sociálních zařízeních, před ukončením 

pobytu uvést vše do původního stavu. Oznámit potřebu provedení oprav v objektu Chalupy pod Pradědem. 

Při opouštění objektu tento řádně uzamykat a uzavírat všechna okna, bezodkladně oznámit poškození nebo 

škodu, kterou nájemce v prostorách způsobil. Nájemce nesmí bez souhlasu ubytovatele provádět podstatné 

změny v ubytovacích prostorách např. stěhovat nábytek apod., používat v prostorách Chalupy pod Pradědem 

vlastní tepelné spotřebiče, bez předchozího oznámení ubytovateli, nebo přes jeho zákaz, přenechat 

prostory Chalupy pod Pradědem jiné osobě. Nájemce dále v prostorách objektu nesmí nosit zbraň a 

střelivo, nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití. Držet, vyrábět nebo 

přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo 

ubytovanému předepsáno lékařem. Dodržujte prosím noční klid nejpozději od 22.00 hod. do 06.00 hod. 
Mějte ohled především na naše sousedy či na ty nejmenší. 

 

Parkování v objektu 

Parkování maximálně tří vozidel nájemců je umožněno na vlastním přilehlém parkovišti, které je vymezené 

štěrkem a nachází se ihned za brankou. Parkování na trávě, případné zajíždění až před vstup do chalupy 

autem, poškozuje náš trávník a také hrozí, že v případě nenadálé průtrže mračen, může auto zapadnout do 

rozmoklé trávy a pak se musí vytahovat traktorem. 

 

Plnění závazků 

Pronajímatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů, jakož i odpovídá za technický a 

hygienický stav objektu. Dále odpovídá za porušení svých závazků z této smlouvy. Nesplní-li ubytovatel 

své závazky vyplývající ze smlouvy řádně a včas. Nájemce může uplatnit své právo u ubytovatele bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od skončení termínu pronájem. 

 

Požární bezpečnost 

Na chalupě nerozdělávejte oheň, kromě míst k tomuto účelu vyhrazených. V případě výpadku el. proudu 

použijte petrolejovou lampu. Svíčky podložte vždy na nehořlavou podložku – např. talíř a mimo dosah 

hořlavých předmětů. Pokud odcházíš z chalupy na delší dobu, nikdy nenechávejte hořet svíčky bez dozoru. 

Pozor na svícení v horním patře, nikdy nedávej svíčku mezi madrace ani těsně pod trámy. Ve vstupní 

chodbě je umístěný hasící práškový přístroj. Seznamte se s jeho obsluhou. Při sušení věcí nad kamny je 

potřeba dávat věci do bezpečné vzdálenosti. Nikdy nedávejte věci či předměty nad kamna. Není vhodné 

nechávat u kamen věci bez dozoru např. odchod z chaty, sušení přes noc  - může dojít k požáru! Opatrně 

při vybírání horkého popela, žhavý uhlík zatoulaný mezi prkny podlahy může způsobit a to třeba až po 

Vašem odjezdu požár. Zalitý popel, dávejte prosím dozadu na kompost. 

 

Hašení požáru 

Pokud v chalupě začne hořet, neutíkejte pro hasiče, ale začněte hasit! Hasiči tel. č. 155 

Hasící prostředky: 

 1. kýble s vodou voda ze studny nebo potoka 

2. hasicí přístroj je pověšen naproti vstupním dveřím 

3. k tlumení požáru možno použít starou deku namočenou do vody 

 

Používání vody 

Voda ze studny je samozřejmě pitná. Voda byla prověřena a kromě zvýšeného obsahu železa a minerálů je 

bez závad a může se pít bez převaření. Pro kojence doporučujeme balenou kojeneckou vodu. Při vaření se 

sráží železo ve vodě rozpuštěné a způsobuje mírný zákal. Šetřete prosím i vodou, která odtéká do žumpy 
a musí se pravidelně vyvážet. Je škoda, když se platí pouze za vodu, dovezenou do čističky. Většina 

z ceny za vodu použitou na naší chalupě je za odvoz na čističku – jedna jízda byla v roce 2016 za cca 

2100,-Kč a to 2x za měsíc! 
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Pořádek a používání vnitřního vybavení 

Pořádek na Chalupě pod Pradědem si udržujete sami. Objekt po skončení pobytu předávejte do 9.30 hod., 

uklizený včetně prostorů pod postelemi a za stolky a s vysátými a vyprášenými koberci. K dispozici máte 

veškeré volně přístupné prostory a jejich vybavení. Udržujte pořádek a půjčené věci, například knihy a 

hračky, vraťte vždy na jejich původní místo. 

 

Věnujte pozornost úvodním informacím a seznamte se s umístěním hasicích přístrojů a jističů. Zahájením 

pobytu vyjadřujete souhlas s podmínkami Všeobecného ubytovacího řádu. V celém objektu je zakázáno 

kouření. Nedodržení tohoto zákazu je důvodem pro ukončení pobytu klienta bez finanční náhrady ze strany 

provozovatele. 

 

Přejeme všem příjemný pobyt 

  

       Erik Kubelka 

       erikus@tiscali.cz 

       t.:+420 739 949 278 
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