
PRO OBJEDNATELE UBYTOVÁNÍ V CHALUPĚ JÁCHYMOV 

Poskytovatel ubytování:  

Bc. Vlastimil Pleticha 

IČ: 11226731 
Stochovská 1164/74a, 161 00 Praha - Ruzyně 

 

1. Obecná ustanovení 

Bc. Vlastimil Pleticha, IČO: 11226731 (dále jen „Ubytovatel“), tímto vydává ve smyslu ust., § 

1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský 

zákoník“), tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „VOP“): 

Předmětem těchto VOP Ubytovatele je úprava podmínek realizace ubytovacích a souvisejících 

služeb objednateli (dále jen „Klient“). VOP jsou nedílnou součástí všech ujednání mezi 

Ubytovatelem a Klientem. Potvrzením Nabídky Ubytovatele, resp. rezervace Klienta (dále jen 

„Rezervace“), uznává Klient následující VOP za závazné pro všechna plnění související s 

předmětem VOP. 

2. Platební podmínky 

Pro potvrzení rezervace se platí záloha ve výši 50 % z ceny za ubytování, a to nejpozději do 5-

ti dnů od vytvoření rezervace (vystavení faktury). Týden před daným termínem ubytování musí 

být doplacen zbytek sjednané ceny. Tzn. Druhých 50 %. Týden před ubytováním bude tedy 

zaplaceno 100 % celkové částky. Úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na 

bankovní účet Ubytovateli, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha Klientem řádně uhrazena, 

vyhrazuje si Ubytovatel právo zrušit sjednanou rezervaci a požadovat po Klientovi odpovídající 

storno poplatky dle bodu 5. těchto VOP. Cenu za ubytování a služby, jakož i zálohu, je Klient 

povinen uhradit převodem na bankovní účet Ubytovatele. Ceny jsou uvedeny na webových 

stránkách a není v nich zahrnut lázeňský poplatek, který činí 35,-Kč / noc/ dospělá osoba. 

 



3.  Práva a povinnosti Klienta 

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzená rezervace. Klient je povinen na této 

rezervaci překontrolovat správnost údajů. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient 

neprodleně zástupce ubytovacího zařízení Chalupy Jáchymov e-mailem nebo telefonicky. 

Klient má právo užívat po dohodnutou dobu příslušnou jednotku ubytovacího zařízení Chalupa 

Jáchymov vč. příslušenství.  

Klient je povinen zacházet s majetkem Ubytovatele šetrně. Každou zjištěnou závadu nebo 

škodu na zařízení je Klient povinen neprodleně hlásit Ubytovateli. Klient je povinen udržovat 

pořádek a čistotu v celém objektu a ve všech dalších prostorách ubytovacího zařízení. Klient je 

povinen dodržovat noční klid v době od 22:00 do 6:00 hodin. Klient je povinen zabezpečit 

soukromé (vnesené) věci tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení. Ubytovatel tyto věci 

nepojišťuje a vzhledem k charakteru ubytovacího zařízení a provozním podmínkám za tyto věci 

neručí. 

Klient je povinen při příjezdu do ubytovacího zařízení převzít klíče ze schránky u vchodových 

dveří. Ztrátu klíčů, je Klient povinen neprodleně bez zbytečného odkladu oznámit Ubytovateli. 

Klíče jsou majetkem ubytovatele, při ztrátě je Klient povinen uhradit výdaje spojené s výměnou 

vložky, klíčů apod., resp. další náklady, které bude Ubytovatel nucen vynaložit na odstranění 

touto ztrátou vyvolaných následků. 

Klient ručí a odpovídá Ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on nebo jeho host nebo 

jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle Klienta využívají služeb Ubytovatele. 

Klient je povinen předat ubytovací zařízení Ubytovateli ve stavu, v jakém jej převzal.   V 

případě, že Klient nepředá Ubytovateli ubytovací zařízení (vč. příslušenství) ve stavu v jakém 

jej převzal, je Ubytovatel oprávněn vyměřit Klientovi peněžní pokutu do výše nákladů 

spojených s uvedením ubytovacího zařízení do původního stavu. 

Klient je povinen uvolnit ubytovací zařízení v den odjezdu do 10:00, pokud se s Ubytovatelem 

nedohodl jinak. V případě, že Klient neuvolní ubytovací zařízení ve stanoveném čase, je 



Ubytovatel oprávněný Klientovi účtovat další pobytový den nebo osobní zavazadla Klienta 

vystěhovat a zajistit, aby nedošlo k omezení práv dalších Klientů. 

Klientovi je zakázáno: 

 umožnit vstup, pobyt a přespání v ubytovacím zařízení třetím osobám, 

půjčovat klíče od ubytovacího zařízení třetím osobám, 

 

 přemísťovat nábytek bez souhlasu ubytovatele 

 

 kouřit v prostorách ubytovacího zařízení, 

 

 vnášet do ubytovacího zařízení a mít v užívaném prostoru: hořlavé, výbušné a 

zápalné látky, zbraně, drogy (vč. marihuany), neskladné předměty, plynové 

spotřebiče, elektrické přímotopné spotřebiče, elektrické varné plotýnky apod., 

 

 znečišťovat či jinak znehodnocovat prostory a okolí ubytovacího zařízení. 

 

Podmínkou pro pobyt v ubytovacím zařízení Ubytovatele je zejména dodržování základních 

pravidel společenského soužití, tolerance a vzájemného respektu ve smyslu občanského 

zákoníku, dodržování nočního klidu, dodržování pořádku a čistoty ve všech prostorách uvnitř 

objektu a v jeho bezprostředním okolí. Za porušení povinností uvedených těchto Všeobecných 

obchodních podmínkách je Ubytovatel oprávněn vyměřit Klientovi peněžní pokutu do výše 10 

000 Kč. 

Právo na ubytování v ubytovacím zařízení zaniká k poslednímu dni ubytování uvedenému v 

potvrzení objednávky ubytování Ubytovatelem. 

Právo na ubytování zaniká okamžitě, jestliže Klient poruší tyto VOP nebo hrubým způsobem 

porušil pravidla společenského soužití anebo v případě, jestliže Ubytovateli neuhradí ubytovací 

služby dle dohody. V takovém případě může Ubytovatel ukončit ubytovací služby i bez nároků 

na vrácení zbývající částky za ubytování. 



Právo na ubytování v ubytovacím zařízení zaniká posledním dnem do doby, na kterou jsou 

ubytovací služby uhrazeny. Klient je povinen opustit ubytovací zařízení a předat Ubytovateli 

jej včetně všech náležitostí do 10:00 hodin. Nedodržení této povinnosti podléhá pokutě 1.000,-

Kč. V případě skončení ubytování nemá Klient nárok na přidělení náhradního ubytování. 

4. Práva a povinnosti Ubytovatele 

Ubytovatel může prodloužit pobyt Klientovi jen v případě, že má Ubytovatel k dispozici volnou 

kapacitu. 

V případě, že Klient ukončí svůj pobyt dříve, než bylo sjednáno v potvrzení rezervace, 

Ubytovatel má právo účtovat Klientovi částku za celý pobyt včetně služeb. 

Ubytovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb Klientovi a odstoupit od smlouvy s 

okamžitou platností a bez nároku Klienta na vrácení peněz, když: 

 Klient úmyslně nebo nedbale poškozuje majetek Ubytovatele, či jeho chování 

je v rozporu se zásadami slušného společenského chování, morálkou nebo 

obtěžuje svým chováním třetí osoby, 

 

 zdravotní stav Klienta ohrožuje zdraví třetích osob a personálu, 

 

 z důvodu zásahu vyšší moci. 

 

Předané osobní údaje Klienta uvedené v objednávce pobytu je Ubytovatel oprávněn použít 

pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi Ubytovatelem a Klientem. 

5. Storno podmínky a nedojezd 

Pokud Klient odstoupí od uzavřené smlouvy, je povinen uhradit provozovateli níže uvedené 

storno poplatky z celkové ceny pobytu. 

 



Storno poplatky činí: 

 bez storno poplatku při odstoupení od objednávky 30 a více dní před 

sjednaným nástupem na ubytování 

 50 % z celkové ceny ubytování při odstoupení od objednávky 29–15 dní před 

sjednaným nástupem na ubytování 

 100 % z celkové ceny ubytování při odstoupení od objednávky 14–0 dní před 

sjednaným nástupem na ubytování. 

Individuální storno podmínky – v individuálních případech může být Ubytovatelem navrhnut 

jiný termín ubytování. Individuální storno podmínky, příp. přesunutí termínu ubytování mohou 

být mezi Ubytovatelem a Klientem individuálně upraveny výlučně písemnou formou.  

Pokud klient nenastoupí v rezervovaném termínu ubytování a ani svou rezervaci písemně 

nezruší, je rezervace stornována a klientovi je účtováno 100 % z ceny pobytu. 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. dubna 2023. 

Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně upraveny mezi Ubytovatelem a 

Klientem výlučně písemnou formou. 

V Jáchymově dne 24. 3. 2023 

Bc. Vlastimil Pleticha 


