SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ
uzavřená podle § 2326 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
Ubytovatel:
Tělocvičná jednota Sokol Prosek
Na Proseku 6/15, 190 00 Praha 9
IČ: 00203823
Číslo bankovního účtu: 241618389/0800
E-mail: sokolprosek@seznam.cz
www.sokolprosek.cz
a
Objednatel:
Jméno a příjmení:
Adresa trvalého pobytu:
Rodné číslo/číslo OP:
E-mail:
Tel.:
uzavírají tuto SMLOUVU O UBYTOVÁNÍ (dále jen „smlouva“)
I.
PŘEDMĚT A DOBA UBYTOVÁNÍ
1. Ubytovatel prohlašuje, že je provozovatelem sokolské chaty se sídlem Dolní Rokytnice č.p. 45,
Rokytnice nad Jizerou, PSČ 512 44 (dále jen „sokolská chata").
2. Ubytovatel touto smlouvou poskytuje objednateli k přechodnému ubytování pokoje v objektu
sokolské chaty (vybrané pokoje označte křížkem):
P ř í z e m í: pokoj č. 3 [ ], pokoj č. 4 [ ], pokoj č. 5 [ ], pokoj č. 12 [ ]
P a t r o: pokoj č. 1 [ ], pokoj č. 2 [ ], pokoj č. 8 [ ], pokoj č. 9 [ ], pokoj č. 10 [ ]
3. Ubytování se sjednává na dobu určitou od ….……………….do…………….……… (do 10:00 hod).
4. Objednatel má právo užívat prostory jemu vyhrazené k ubytování, jakož i společné prostory a
zařízení sokolské chaty.
5. Objednatel se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a služby spojené s ubytováním dle této
smlouvy cenu sjednanou v ČI. II.
II.
CENA ZA UBYTOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena ubytování pro osobu je stanovena následovně: Dospělí nad 18 let 390 Kč osoba/noc, děti a
mládež do 18 let 260 Kč osoba/noc, děti do 3 let bez nároku na lůžko zdarma, rekreační poplatky pro
dospělé nad 18 let 25 Kč osoba/noc.
2. Celková cena ubytování, tj. cena za ubytování a služby poskytnuté ubytovatelem dle této smlouvy
za všechny ubytované osoby, bude vyúčtována dle skutečného počtu účastníků po ukončení pobytu.

III.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu věcí ubytovaných osob, zejména za cennosti, peníze, klenoty a věci
vysoké majetkové hodnoty.
2. Objednatel je povinen veškeré zjištěné závady v ubytovacím prostoru neprodleně nahlásit
ubytovateli.
3. Po ukončení ubytování je objednatel povinen poskytnutý ubytovací prostor a příslušenství uvést do
původního stavu. Bez souhlasu ubytovatele nesmí v ubytovacím prostoru provádět žádné změny.
4. Objednatel souhlasí s tím, aby ubytovatel v rámci poskytování ubytování zpracovával, v souladu se
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje
uvedené v této smlouvě nebo údaje, které ubytovatel získá v souvislosti s plněním práv a povinností
vyplývajících z této smlouvy.
5. Objednatel souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a pokoje v případě provozních potřeb
ubytovatele.
IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: „Povinnosti ubytovaných osob při odjezdu a opuštění
pokoje“, „Seznam ubytovaných osob“. Objednatel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se seznámil s
jejich zněním.
3. Účastníci prohlašují, že objednatel složil ubytovací peněžní jistotu (kauci) ve výši 1000 Kč/pokoj v
rámci postupu před uzavřením smlouvy o ubytování. Peněžní jistota (kauce) ve výši ……………………byla
uhrazena : h o t o v ě / p ř e v o d n í m p ř í k a z e m . Ubytovatel je oprávněn použít peněžní jistotu
(kauci) k úhradě případných škod, nákladů či závazků objednatele.
4. Účastníci prohlašují, že objednatel převzal ………….ks svazků klíčů od pokoje, vstupních dveří a lyžárny
sokolské chaty a zavazuje se je vrátit po ukončení pobytu zpět ubytovateli.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze, dne: ……………………………

Ubytovatel:

Objednatel:

………………………………………………………

………………………………………………………

Přílohy:
1. Povinnosti ubytovaných osob při odjezdu a opuštění pokoje
2. Seznam ubytovaných osob (jméno, příjmení, datum narození, adresa, email/telefon)

Příloha č. 1 - Povinnosti ubytovaných osob při odjezdu a opuštění pokoje
1. Při opuštění pokoje, musí být pokoj čistý a být ve stavu, ve kterém byl
přejímán.
a. podlahová krytina vysátá/setřená podlahovým prostředkem;
b. setřít prach;
c. vynést koš.
2. Použité ložní prádlo svléknout z postelí a odložit do označeného koše na
špinavé prádlo, který je umístěn na chodbě mezi kuchyní a jídelnou.
3. Odstranit zbylé potraviny z lednice a vymýt lednici.
4. Zkontrolovat a zajistit vypnutí elektrických spotřebičů a elektrických
vypínačů ve společných prostorách (kuchyň, chodby, sociální zařízení).
5. Zkontrolovat a zajistit vypnutí vodovodních kohoutků v kuchyni a na
sociálních zařízeních.
6. Provést úklid na společných chodbách, v kuchyni, jídelně, společenské
místnosti a sociálních zařízeních vč. podlahových ploch.
7. Mycí, dezinfekční prostředky a pomůcky jsou umístěny v lyžárně. Dva
vysavače jsou umístěny v chodbičce u sociálního zařízení ženy. Jeden
vysavač v horním patře u schodiště.
8. Do 10:00 hod musí být pokoj uvolněn.
9. Klíče od pokoje, lyžárny a vstupních dveří sokolské chaty, se předají zpět
ubytovateli (pověřenému členovi T. J. Sokol Prosek) dle Smlouvy o
ubytování.
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