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SMLOUVNÍ  PODMÍNKY 

 

1. Úvodní ustanovení 

Tyto smluvní podmínky platí pro pobyt v ubytovacím zařízení „Ubytování v soukromí, 

Macho Alena“  ul. 23. dubna 15, 692 01, Pavlov.  

Účastníky smluvního vztahu jsou na jedné straně „Ubytovatel“, na straně druhé Zákazník, 

který si rezervuje pobyt. Zákazníkem se může stát fyzická i právnická osoba (dále jen 

„Zákazník“). Zákazník, se kterým se smluvní vztah uzavírá, zastupuje všechny účastníky 

pobytu, je oprávněn jednat jejich jménem a je jedinou odpovědnou osobou ve vztahu k 

Ubytovateli. 

Zákazník i Ubytovatel souhlasí s využitím elektronické (e-mailové) komunikace. Oznámení 

učiněná uvedeným způsobem obě strany uznávají jako platné písemné oznámení.   

 

 

2. Předmět smlouvy 

Ubytovatel Zákazníkovi nabízí rekreační ubytování v nekuřáckém apartmánu pro 1 - 4 osoby, 

který je popsán (a doložen fotografiemi) na webových stránkách na adrese www.ubytovani-

pavlov-macho.cz  

Apartmán tvoří obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, a koupelna s WC.                                                                                       

V ložnici i v obytné místnosti je dvoulůžko.  

Dále je nabízena možnost úschovy kol, jedno parkovací místo před vchodem, a připojení na 

WIFI.  

Ubytování se psy, nebo jinými domácími zvířaty není povoleno. 

 

3. Rezervace 

Ubytování si zpravidla musí Zákazník zajistit předem, elektronickou objednávkou, a to po 

předchozí poptávce (ověření obsazenosti v požadovaném termínu). Preferována je 

elektronická komunikace na mailovou adresu ubytovani-macho@gmail.com, uvedenou na 

webových stránkách ubytování www.ubytovani-pavlov-macho.cz. V poptávce Zákazník 

uvede: příjmení, jméno, bydliště, kontaktní údaje a počet osob (u dětí věk), datum příjezdu a 

datum odjezdu. 

Po potvrzení termínu Ubytovatelem a objednání Zákazníkem, sdělí Ubytovatel výši 

závdavku, který bývá zpravidla 50% z celkové ceny za ubytování. 

 

4. Vznik smluvního vztahu 

Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Ubytovatelem vzniká uhrazením závdavku. Zákazník 

uhradí závdavek za ubytování ve prospěch účtu Ubytovatele, jehož číslo bude Zákazníkovi 

zasláno mailem společně s výší závdavku.  

 

5. Cena pobytu a platební podmínky 

Aktuální ceník ubytování je umístěn na webový stránkách na adrese www.ubytovani-pavlov-

macho.cz.  

 

Cena zahrnuje ubytování a energie. 
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K ceně se připočítává místní poplatek z pobytu v ceně 20,- Kč /osoba/den  
(dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 obce Pavlov. Osvobozeny od platby místního poplatku jsou osoby mladší 

18 let, osoby nevidomé a jejich doprovod...) 

 

Uhrazení závdavku:  

Pokud není dohodnuto jinak Zákazník uhradí pro uzavření smluvního vztahu závdavek bez 

zbytečného odkladu.  

Závdavek bude odečten od konečné ceny při platbě v den příjezdu.  

Pokud by Ubytovatel nemohl Zákazníka po uzavření smluvního vztahu v daném termínu 

ubytovat, vrátí Zákazníkovi dvojnásobek závdavku. Pokud od smlouvy odstoupí Zákazník, 

závdavek si ponechá Ubytovatel jako odstupné.  

Pokud nebude závdavek uhrazen (připsání platby ve prospěch účtu Ubytovatele) ani do 7 dní, 

má se za to, že Zákazník smluvní podmínky nepřijal, o ubytování zájem nemá a Ubytovatel 

má právo nabídnout termín jinému zájemci. 

 

Uhrazení ubytování: 

Platba za ubytování je uhrazena Zákazníkem v hotovosti v den příjezdu k ubytování, při 

zapsání do Knihy ubytovaných. 

Od celkové ceny bude odečtena výše uhrazeného závdavku.  

 

6. Pobyt 

Zákazník po zápisu do knihy ubytovaných a zaplacení zbývající ceny za ubytování obdrží od 

Ubytovatele klíče od apartmánu a vchodových dveří. Tyto klíče je povinen Zákazník vrátit 

nejpozději při ukončení ubytování. Zákazník je povinen předejít ztrátě či odcizení těchto klíčů 

a nepůjčovat je osobám, které nejsou v apartmánu ubytovány. Při ztrátě, odcizení, nebo 

zneužití klíče je Zákazník povinen zaplatit Ubytovateli náhradu způsobené škody. 

Ubytovatel ubytuje zákazníka od 15.00 příslušného dne a Zákazník opustí apartmán v den 

ukončení ubytování nejpozději do 10.00 hodin.  

Pobytu se účastní pouze domluvený počet osob. Případné navýšení počtu osob se řeší 

dodatkem, za předpokladu nepřekročení kapacity apartmánu 4 osoby. 

V případě delšího, než týdenního pobytu jsou na požádání po týdnu měněny ručníky a osušky. 

Úklid si během pobytu provádí zákazník sám. 

Ubytování či návštěva apartmánu s domácími mazlíčky není možná. 

Zákazníkovi není dovoleno brát do apartmánů sportovní nářadí a předměty, pro jejíž úschovu 

je vyhrazeno jiné místo.  

Ubytovatel doporučuje zákazníkům, 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.  

Parkování zákazníka je umožněno na parkovacím stání pro jedno vozidlo před vstupem do 

apartmánu z ulice 23. dubna. Toto parkovací stání je volně přístupné, a proto ubytovatel 

neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí v něm. 
 

Ceník platný od 1.1.2019 

Cena ubytování na dvě a více nocí:  

- pro 2 osoby (nad 6 let):  .…… 450,- Kč / osoba / noc 

- pro 3-4 osoby nad 6 let): ..…  400,- Kč / osoba / noc 

- děti do 2 let :  ……………..…  zdarma 

-  děti 2 - 6 let :  ……………….  250,- Kč / dítě / noc 

Cena ubytování na jednu noc: ……………... 500,- Kč / osoba 

Při obsazení 1 osobou je cena apartmánu … 900,- Kč/noc   
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7. Povinnosti zákazníka 

Poskytnout ubytovateli součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí 

ubytování. 

Převzít všechny zaslané doklady potřebné pro uskutečnění pobytu.  

Dostavit se ve stanoveném termínu na místo nástupu s vyžadovanými doklady (OP nebo CP 

pro zapsání do knihy ubytovaných).  

Povinností zákazníka 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 a jeho okolí.  

Řádně užívat ubytovací prostory, dodržovat v nich pořádek a čistotu.  

Při odchodu z ubytovacích prostor uzavřít okna a dveře.  

Bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v ubytovacích prostorách.  

Bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou zákazník nebo osoba s ním ubytovaná v 

ubytovacích prostorách způsobil.  

Zákazník je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených 

k ubytování, a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po 

celou dobu, po kterou bude apartmán vyřazen z provozu. Tuto povinnost má zákazník i v 

případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované se zákazníkem.  

Zákazník nesmí bez souhlasu ubytovatele:  

Provádět podstatné změny v ubytovacích prostorách (stěhovat nábytek, apod.)  

Používat v prostorách vlastní elektrické spotřebiče (vyjma drobných spotřebičů, nabíječek, 

holících strojků apod.).  

Přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě.  

Zákazník dále v prostorách k ubytování nesmí:  

Kouřit ve všech prostorách. 

Držet, vyrábět, užívat 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. 

 

8. Povinnosti, práva a odpovědnost ubytovatele 

Ubytovatel je povinen odevzdat zákazníkovi 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 si vyhrazuje právo, aby provedl po ukončení pobytu zákazníka, 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) zákazníků, která 

vznikla jejich neopatrností, nepozorností, nedbalostí, špatným používáním nebo špatným 

dohledem (dozorem). 

 

9. Závěrečná ustanovení 

Smluvní podmínky platí pro všechny ubytované v Ubytování v soukromí Macho Alena, 23. 

dubna 15, Pavlov a vstupují v platnost 1.1.2020. 

Uzavřením smlouvy (uhrazením závdavku) zákazník stvrzuje, že výše uvedeným smluvním 

podmínkám rozumí a v plném rozsahu je jménem svým i jménem ostatních účastníků pobytu 

respektuje. 

 

Ubytování v soukromí Macho Alena 

 


