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UBYTOVACÍ ŘÁD 
(platný od 1. 12. 2018) 

 
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola 
V Pevnosti 4, 128 41  Praha 2 
IČ: 70 87 31 60 
tel. 241 083 234 
 
Adresy ubytovacího zařízení: 
Na Topolce 1/1350, 140 00  Praha 4 
Na Pankráci 13/479, 140 00  Praha 4 
 
Vážení  hosté, 
vítáme Vás v hostinském ubytování Jedličkova ústavu a škol (dále JÚŠ) a přejeme Vám příjemný a ničím 
nerušený pobyt. Zároveň Vás žádáme o respektování a dodržování pravidel, jak je uvedeno níže tímto 
ubytovacím řádem. 
 
 
 

I. Vybavenost ubytovacího zařízení 
 

1. Pokoje jsou vybaveny WC a příslušenstvím (ubytování Na Topolce 1) a příslušenstvím na chodbě 
(ubytování Na Pankráci 13). Místnosti jsou vybaveny ústředním vytápěním a teplou vodou. 

 
2. Úklid je prováděn denně kromě víkendu, je doplňován toaletní papír a papírové ručníky, při 

dlouhodobém pobytu je prováděna výměna ložního prádlo 1x za 14 dní. 
 
3. Ubytovaný umožní personálu přístup do pokoje za účelem provádění jejich pracovní náplně (úklid, 

servis). 
 

II. Ubytování 
 

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

předložit na vrátnici příslušného ubytovacího zařízení vrátnému svůj občanský průkaz, popř. platný 
cestovní pas. Ubytovaný užívá pokoj po dobu, kterou si předem sjednal s ubytovacím zařízením. 

 
2. Úhradu za ubytování a služby je ubytovaný, platící v hotovosti, povinen zaplatit předem při nástupu k 

ubytování, a to ve výši dle platného ceníku JÚŠ (smluvní cenu), příp. hradí ubytování předem na 
základě vystavené faktury. 
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3. Osobám, které jsou podnapilé, agresivní, pod vlivem omamných látek či jeví známky akutního 
infekčního onemocnění, nebude vstup do ubytovacího zařízení povolen a to bez náhrady vrácení 
peněz. 

 
4. V areálu JÚŠ není povoleno ubytovaným parkovat své motorové vozidlo. 

 
5. V den skončení smluveného pobytu je ubytovaný povinen na recepci/vrátnici odhlásit pobyt, uvolnit 

pokoj a vrátit klíč od něj nejpozději do 10.00 hod. Pokud tak neučiní, je ubytovatel oprávněn mu jeho 
osobní věci vystěhovat z pokoje a předat je na vrátnici. 

 
6. Ubytovaný má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování 

vyhrazeny (vč. jejich vybavení), a které mu byly předány ve stavu způsobilém k užívání. Vstupovat 
mimo vymezené prostory je zakázáno, rovněž polepovat stěny, dveře a nábytek, anebo do nich 
zatloukat hřebíky a připínáčky. 

 
7. Ubytovaný nesmí používat žádné elektrospotřebiče vnesené do prostor ubytovacího zařízení. Výjimkou 

je vlastní budík, holicí strojek a drobná elektronika (notebook, tablet, mobilní telefon).  
 

8. Ubytovaný je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně a v celém objektu je povinen 
udržovat pořádek a čistotu. Bez souhlasu ubytovatele nesmí přemisťovat nábytek, odnášet vybavení 
pokoje a provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací. Vaření v pokojích je 
zakázáno.  

 
9. Do prostor ubytovacího zařízení není ubytovaným dovoleno vstupovat s jakýmikoli zvířaty, výjimkou je 

vodící či asistenční pes.  
 

10. Platí striktní zákaz přechovávání zbraní a podobných životu nebezpečných předmětů v prostorách JÚŠ.  
 

11. Přechování, konzumace či distribuce alkoholu a jiných omamných látek v prostorech JÚŠ je zakázáno. 
 

12. Při každém opuštění pokoje a dalších prostor (WC, sprchy atp.) je ubytovaný povinen zhasnout světla, 
překontrolovat uzavření vodovodních kohoutků, zavřít okna a dveře. 

 
13. Ubytovaný je povinen chovat se ve všech ubytovacích prostorách tak, aby nerušil ostatní a v době od 

22.00 hod. do 6.00 hod. tak, aby nerušil noční klid. 
 

14. V celém ubytovacím zařízení a celém areálu JÚŠ platí striktní ZÁKAZ KOUŘENÍ a rozdělávání ohně. 
 

15. Návštěvy v prostorách ubytovacího zařízení jsou zakázány, pokud předem nedošlo k udělení souhlasu 
ubytovatele. Přespávání cizích osob nepřihlášených k ubytování je přísně zakázáno. 

 
16. Děti mladší 10 let mají pohyb po areálu povolen jen v doprovodu rodičů, kteří za ně nesou plnou 

odpovědnost. 
 

17. Každou zjištěnou závadu na pokoji či v prostorách ubytovacího zařízení je ubytovaný povinen ihned 
ohlásit na recepci/vrátnici, aby mohlo dojít k jejímu co nejrychlejšímu odstranění. 

 



Stránka 3 z 3 
 

18. Ubytovaný plně odpovídá za jakékoli ztráty či škody na majetku ubytovatele bez ohledu na to, zda byla 
způsobena jím nebo jemu svěřenou osobou. V případě, že ubytovaný či další osoby ubytované s ním na 
pokoji způsobily škodu v ubytovacím zařízení, jsou povinny bez odkladu škodu uhradit v plné výši. 

 
19. Ubytovaný je povinen si dostatečně zabezpečit všechny své věci tak, aby nedošlo k jejich poškození či 

zcizení. Ubytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku a zdraví ubytovaných a jim 
svěřených osob. 

 
20. Objednané ubytování je závazné. Storno podmínky jsou stanoveny takto:  

při nahlášení zrušení 13 – 2 dny před příjezdem 20% z kalkulované ceny ubytování (kromě klientů 
kategorie A), při nahlášení zrušení 1 den a méně před příjezdem činí storno poplatky 100% 
z kalkulované ceny.  

 
21. Ubytovatel si vyhrazuje právo okamžitě zrušit ubytovací smlouvu v případě porušení podmínek 

Ubytovacího řádu, anebo v případě, že se stane ubytovací zařízení nezpůsobilé k užívání a to 
z jakéhokoliv důvodu. 

 
22. Ztrátu klíče od pokoje je ubytovaný povinen okamžitě hlásit na recepci/vrátnici a je povinen uhradit na 

místě smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč. 
 

 
 

III. Závěrečné ustanovení 
 

1. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý ubytovaný, který je v JÚŠ ubytován, a 
to v souladu s Občanským zákoníkem v platném znění. 
 

2. Tento Ubytovací řád je nedílnou součástí každé smlouvy o ubytování;  je rovněž umístěn na recepcích 
budov, kde je ubytování poskytováno. Ubytovaný je povinen se s ním důkladně seznámit; na jeho 
neznalost nebude brána zřetel. V případě nejasností má právo na ústní vysvětlení pojmů Ubytovacího 
řádu odpovědným pracovníkem ubytovatele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosinec 2018 


