
UBYTOVACÍ ŘÁD TURISTICKÉ UBYTOVNY SPORTOVNÍHO CENTRA 

Železný Brod 

Masarykova 500, 468 22 Železný Brod 
 

1. Turistická ubytovna slouží k ubytování jednotlivců i skupin (výprav, soustředění apod.). 

 

2. K ubytování musí být každý ubytovaný řádně přihlášen. Za tím účelem je povinen ihned po 

příchodu předložit svůj občanský průkaz, popř. platný cestovní pas správci ubytovny, popř. 

jeho pověřenému zástupci. Ten ubytovanému předá lůžko a vybavení. K vybavení náleží 

prostěradlo, polštář, deka, povlečení, klíče od hlavního vchodu, ubytovny a pokoje.  

 

3. Při nástupu se ubytovaný seznámí s ubytovacím a požárním řádem. 

 

4. Pokoje jsou vícelůžkové, hygienická zařízení jsou společná, avšak zvlášť pro muže a ženy. 

Na chodbě je umístěn kuchyňský koutek. Pro větší skupiny je možné využít salonek jako 

společenskou místnost. 

 

5. Úhradu za ubytování a služby je ubytovaný povinen zaplatit předem, a to ve výši dle 

platného ceníku (smluvní cena).  V případě ubytování větší skupiny může správce požadovat 

předem kauci ve výši 1000 Kč až 10000 Kč, podle množství osob a délky pobytu. 

 

6. V den skončení smluveného pobytu je ubytovaný povinen odhlásit pobyt a uvolnit pokoj 

nejpozději do 10:00 h, pokud předem nebylo sjednáno jinak, předat pokoj správci, který jej 

zkontroluje před ubytovaným. U skupin správce projde pokoje s vedoucím skupiny, upozorní 

na případné nedostatky a vedoucí skupiny je povinen tyto nedostatky neprodleně odstranit. V 

případě, že ubytovaný způsobil škodu v ubytovacím zařízení je povinen při skončení 

ubytování tuto škodu uhradit. 

 

7. Ubytovaný má právo převzít pokoj čistý a vybavený a po sjednanou dobu ubytování užívat 

prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny vč. jejich vybavení, jakož i společné prostory, 

vč. společné kuchyňky. Při dlouhodobějším pobytu má nárok na poskytnutí úklidu ze strany 

ubytovatele (1x týdně setření prachu, umytí podlah) a 1x za 14 dní výměnu prostěradla a 

povlečení. 

 

8. Ubytovaní jsou povinni: 

• Užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně. 

• Chovat se v ubytovacích prostorách i v domě, zejména v době od 22.00 hod. do 6.00 

hod. tak, aby nerušil klid ostatních ubytovaných, popř. nájemníků v domě. V případě, 

že i přes výstrahu závažným způsobem porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě 

porušuje ubytovací řád, může ubytovatel i před uplynutím dohodnuté doby ubytování 

zrušit nebo odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena, bez nároku na vrácení úhrady 

za ubytování. 

• Při odchodu z pokoje, ze společné kuchyňky a dalších společných prostor (WC, sprchy 

atp.) je ubytovaný povinen zhasnout světla, překontrolovat uzavření vodovodních 

kohoutků, vypnutí spotřebičů, zavřít okna a dveře. Ztráta klíčů od pokojů a 

ubytovny je ubytovanému účtována ve výši 1000 Kč. 

• Používat instalované spotřebiče v souladu s návodem k použití. 

• V celém objektu udržovat čistotu a pořádek. U skupin vedoucí dohlédne na 

dodržování pořádku na pokojích a uklizení odpadkových košů na pokojích. 

 

• Každou zjištěnou závadu na pokoji či v prostorách ubytovny ihned ohlásit správci 

ubytovny, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu odstranění závady. 



 

9. Ubytovaným je zakázáno:  

• KOUŘENÍ A POUŽÍVÁNÍ OTEVŘENÉHO OHNĚ 

V PROSTORÁCH CELÉ BUDOVY. Opakované porušení má 

za následek okamžité zrušení ubytovací smlouvy a opuštění ubytovny, bez nároku na 

vrácení úhrady za ubytování. 

• Vaření na pokojích a používání vlastních a jiných tepelných zdrojů (svíčky a vonné 

tyčinky apod.) hrozících vznikem požáru. 

• Používat vlastní elektrospotřebiče vnesené do prostor ubytovny (rychlovarné konvice, 

varné spirály apod.). Výjimkou je vlastní mobil, nabíječka na mobil, sušič na vlasy, 

holicí strojek, notebook, tablet. 

• Přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv změny, jakkoli poškozovat malbu, nábytek 

a vybavení ubytovny. Neoprávněně manipulovat se zařízením budovy (např. ruční 

hasicí přístroje a hydranty, zásuvky, vypínače, uzávěry vody a energií aj.).  

• Znehodnocovat vybavení pokojů a dalších prostor ubytovny. 

• Uskladňovat na pokojích i ve společných vnitřních prostorách jízdní kola, koloběžky, 

mopedy, lyže, motorky, lodě a vozíky. Uskladnění je možné na vyhrazeném místě. 

• Přechovávání bodných a sečných předmětů, všech druhů střelných zbraní, výbušnin a 

zábavní pyrotechniky. 

• Sedět v oknech, vyklánět se a vyhazovat z nich předměty. Přísný zákaz vstupu na 

střechu pod okny ubytovny. 

• Přechovávat v prostorách sportovního centra jakákoliv zvířata. 

• Zvát si návštěvy do prostor ubytovny. Porušení tohoto zákazu může mít za následek 

okamžité zrušení ubytovací smlouvy, bez nároku na vrácení úhrady za ubytování. 

 

Pokud dojde k poškození malby, nahradí viník škodu částkou 2000 Kč. 

Pokud poškodí nábytek, nahradí škodu částkou 3000 Kč. 

Jiná poškození uhradí dle dohody se správcem ubytovny. 

  

10. Ubytovatel si vyhrazuje právo okamžitě zrušit ubytovací smlouvu v případě, že se stane 

ubytovna nezpůsobilou užívání, a to z jakéhokoliv důvodu. K vrácení peněz dojde v případě, 

že ke zrušení pobytu nedojde vinou ubytovaného. 

 

11. Za ztrátu cenných předmětů nebo vyšších částek provozovatel neodpovídá.  

 

12. Tento ubytovací řád je nedílnou součástí ubytovací smlouvy a je umístěn ve společných 

prostorách ubytovny a ubytovaný je povinen se s ním důkladně seznámit, na jeho neznalost 

nebude brán zřetel. V případě nejasností s ubytovacím řádem má právo na ústní vysvětlení 

pojmů odpovědným pracovníkem ubytovatele. 

 

13. Stížnosti ubytovaných, jakož i všechny záležitosti týkající se ubytování se přijímají a 

projednávají se správcem ubytovny (případně jeho zástupcem) a ten neprodleně informuje 

nadřízeného. 

 

14. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý ubytovaný, který je 

v ubytovně ubytován. 

 
Tento Ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1.7. 2022 

Tento Ubytovací řád byl schválen radou města Železný Brod, usnesení č. 159/64R/2022         

ze dne 27. 6 2022.  


