
Všeobecné smluvní podmínky 

závazné pro Ubytované na základě smlouvy o ubytování (přechodném podnájmu) 

 

1. Informace o Ubytovateli, užití VSP 

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále také „VSP“) se vztahují na závazky vzniklé na základě 

smlouvy o ubytování (přechodném podnájmu) uzavřené mezi CHALUPA NA PALOUČKU s.r.o., sídlem 

Bílý Újezd 98, 518 01  Dobruška, IČ: 07217471, zapsanou v OR pod sp.zn. C 41963 vedenou u 

Krajského soudu v Hradci  Králové (dále jen „Ubytovatel“) a Ubytovaným, a to v rekreačním objektu - 

pozemek p.č. st. 167, jehož součástí je stavba č.e. 22 v k.ú. Kunštát u Orlického Záhoří, obec Orlické 

Záhoří, nacházející se na adrese Orlické Záhoří č. ev. 22, 517 64 Orlické Záhoří (dále jen „objekt“). 

1.2. Ubytovatel v rámci smluvního vztahu, na nějž dopadají tyto VSP vykonává ubytovací služby, 

případně poskytuje další doplňkové činnosti. 

1.3. Ubytovaným se pro účely těchto VSP a smlouvy o ubytování rozumí osoba, která jako zájemce 

učinila vůči Ubytovateli objednávku, jakož i osoba, se kterou na základě této objednávky byla 

uzavřena smlouva o ubytování. 

2. Vznik smluvního vztahu 

2.1. Smluvní vztah mezi Ubytovaným a Ubytovatele se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou smlouvou a těmito všeobecnými 

smluvními podmínkami (dále jen „VSP“).  

2.2. Smluvní vztah mezi Ubytovaným a Ubytovatelem vzniká na základě objednávky Ubytovaného 

zaslané e-mailem na adresu chalupaorlickezahori@seznam.cz, jejím potvrzením Ubytovatelem a 

připsáním zálohy ve výši nejméně 50% z ceny objednaného pobytu na účet Ubytovatele č. 

226108639/0600. 

2.3. Úhradou zálohy vzniká Ubytovanému nárok na rezervaci pobytu. 

2.4. Z objednávky musí být zřejmé, v jakém termínu požaduje Ubytovaný provést rezervaci a kolik 

osob bude ubytováno. 

3. Cena za pobyt a další platby 

3.1. Ubytovaný je povinen uhradit dosud neuhrazenou část ceny pobytu nejpozději v den zahájení 

pobytu, a to před převzetím objektu. 

3.2. Aktuální cena pobytu je uveřejněna na webových stránkách Ubytovatele 

http://chalupaorlickezahori.cz/cenik/; cena zahrnuje též případné místní poplatky stanovené obcí. 

3.3. Ubytovaný je povinen hradit Ubytovateli vedle smluvní ceny za pobyt následující platby: 

a. vratnou kauci ve výši  1.000,- Kč k zajištění náhrady škody způsobené na majetku 

Ubytovatele,  
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b. spotřebu energií a vody nad rámec odběru, který je dle těchto podmínek zahrnut v ceně 

pobytu, a otopu dle ceníku Ubytovatele uveřejněném na shora uvedených webových 

stránkách Ubytovatele, 

c. úhradu za psa/y, bude-li realizován pobyt se psem/psy, a to dle ceníku uvedeného na 

webových stránkách Ubytovatele, 

d. platby za další služby, které nejsou zahrnuty v ceně za pobyt, pokud budou tyto Ubytovaným 

vyžádány. 

3.4. Veškeré platby, s výjimkou platby za spotřebu energie, vody a otopu, hradí Ubytovaný předem, 

nejpozději při zahájení pobytu. 

3.5. Neuhrazení některé z plateb, která má být hrazena předem, zakládá právo Ubytovatele 

odmítnout předat objekt k ubytování či předčasně ukončit pobyt Ubytovaného a osob s ním společně 

ubytovaných. 

3.6. V ceně pobytu je spotřeba spotřebu el. energie nad  1000 kWh za celou dobu pobytu a spotřeba 

vody do 3 m3 za celou dobu pobytu; v případě, že dojde k vyšší spotřebě, případně bude spotřebován 

otop, je Ubytovaný povinen uhradit Ubytovateli před ukončením pobytu náklady za spotřebu, a to za 

elektrickou energii a vodu ve výši dle sazeb poskytovatelé dodávek el. energie a vody, v případě 

otopu v ceně uveřejněné v ceníku Ubytovatele na webových stránkách. 

4. Služby 

4.1. Cena za pobyt zahrnuje právo užívat objekt a jeho vybavení obvyklým způsobem a dále právo na 

spotřebu el. energie za celou dobu pobytu a spotřebu vody do 3 m3 za celou dobu pobytu. 

4.2. Cena za pobyt nezahrnuje jakékoli další služby a plnění, zejména: 

a. spotřebu elektrické energie nad 1000 kWh  

b. spotřebu vody nad 3 m3 

c. spotřebu otopu nad 1m3 

d. průběžný ani závěrečný úklid, který zajišťuje Ubytovaný a s ním ubytované osoby, 

e. praní, žehlení, stravování, služby recepce, 

f. pobyt se psem či jinými zvířaty. 

5. Průběh pobytu 

5.1. Ubytovatel předá Ubytovanému objekt v den, který je sjednán jako termín zahájení pobytu; 

neujednají-li smluvní strany jinak, dojde k předání objektu v čase mezi 14:00 a 15:00. 

5.2. Podmínkou předání objektu k ubytování je úhrada plateb, které mají být dle těchto VSP uhrazeny 

nejpozději při převzetí, a dále podpis předávacího protokolu Ubytovaným; pokud nebudou veškeré 

platby uhrazeny nebo Ubytovaný odmítne podepsat předávací protokol, Ubytovatel je oprávněn 

odmítnout předání, v takovém případě má Ubytovatel nárok na úhradu plné ceny pobytu, i když se 

pobyt neuskutečnil.  

5.3. O předání bude sepsán předávací protokol, v němž budou zejména zaznamenány stavy měřidel 

elektrické energie a vody. 



5.4. Po dobu pobytu je Ubytovaný povinen dodržovat domovní a požární řád, užívat objekt a jeho 

vybavení pouze k obvyklému účelu, jednat s péčí řádného hospodáře, předcházet škodám a tyto 

svým jednáním nezpůsobovat. Stejně tak je Ubytovaný povinen seznámit s domovním a požárním 

řádem osoby, jakož i s povinnostmi dle těchto VSP s ním ubytované osoby, za jejichž jednání sám 

odpovídá. 

5.5. V den skončení sjednaného trvání ubytování je povinen Ubytovaný předat objekt včetně všech 

jeho součástí a příslušenství ve stavu původním, nepoškozeném, řádně vyklizen a uklizen, a to 

nejpozději do 10:00 hodin posledního dne pobytu. 

5.6. O vrácení objektu Ubytovaným Ubytovateli bude sepsán předávací protokol, ve kterém bude 

zejména zaznamenán stav měřidel el. energie a vody, zjištěné zjevné poškození, případně nedostatek 

v úklidu. Nebude-li objekt předán v původním stavu, nepoškozený nebo nevyklizený či neuklizený, je 

Ubytovatel oprávněn ponechat si uhrazenou vratnou kauci či její část na náklady spojené 

s odstraněním nedostatků. 

5.7. Bude-li Ubytovaným či osobami s ním ubytovanými vyčerpána el. energie či voda nad rámec 

množství zahrnutého v ceně za pobyt, nebo bude-li čerpán otop či jiné služby nezahrnuté v ceně za 

pobyt, je Ubytovaný povinen uhradit cenu takto čerpaných dodávek či služeb nad rámec ceny za 

pobyt, a to nejpozději při skončení pobytu; nedojde-li k úhradě, je Ubytovatel oprávněn si ponechat 

na jejich úhradu kauci či její část ve výši odpovídající výši dluhu Ubytovaného. 

5.8. Bude-li objekt řádně předán a veškeré platby řádně uhrazeny, je Ubytovatel povinen vrátit 

složenou kauci. 

6. Odpovědnost a reklamace  

6.1. Za poskytnutí objednaných služeb i jejich kvalitu a za pravdivost informaci odpovídá Ubytovatel. 

Případné reklamace je Ubytovaný oprávněn uplatňovat pouze v době pobytu. V okamžiku vzniku 

reklamace musí být proveden o této zápis. 

6.2. Při porušení povinností dle těchto VSP např. uvedení nepravdivých informací v objednávce 

(počet osob, domácí zvíře apod.) může být Ubytovatelem na místě požadována finanční kompenzace, 

případně, nedojde-li k dohodě o finanční kompenzaci, je Ubytovatel oprávněn k okamžitému 

ukončení ubytovaní a vykázání Ubytovaného a sním ubytovaných osob z objektu. Obdobně je 

Ubytovatel oprávněn postupovat i v případě opakovaného nebo hrubého porušení povinností daných 

obecně závaznými právními předpisy (např. poškozování cizího majetku, hrubé narušování nočního 

klidu).   

6.3. Ubytovatel neodpovídá za vzniklé škody, poničení či odcizení, za osoby užívající objekt.  

Ubytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění či jiné újmy osob 

užívajících objekt, každá z ubytovaných osoby si je povinna počínat tak, aby zabránila vzniku škod či 

újmy na zdraví svém či jiných osoby. 

6.4. Pobyt a pohyb osob po celém objektu, jakož i v jeho okolí je výhradně na vlastní nebezpečí všech 

osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných pronajímatelem.  

7. Pojištění 



7.1. Ubytovaný je povinen si před zahájením pobytu sjednat pro dobu pobytu pojištění z 

odpovědnosti za způsobenou škodu, a to v takovém rozsahu a výši, aby jakékoli škody jím způsobené 

na majetku Ubytovatele byly tímto pojištěním zcela kryty.  

7.2. O způsobené škodě bude sepsán, okamžitě po jejím zjištění, škodní protokol, který podepíše 

Ubytovaný i Ubytovatel. Pokud by byla škoda zjištěna po ukončení pobytu, Ubytovatel zašle škodní 

protokol na e-mailovou adresu Ubytovaného. V protokolu bude způsobená škoda popsána s určením 

její předpokládané výše a rozsahu. Protokol bude podepsán oběma stranami a o škodě bude pořízena 

fotodokumentace.  

7.3. Ubytovaný se zavazuje poskytnout Ubytovateli maximální součinnost při následném ohlášení 

škody na pojišťovnu a sanaci následku pojistné události.  

8. Stornovací podmínky 

Ubytovaný je oprávněn zrušit smlouvu o ubytování kdykoli před zahájením pobytu, není-li však dále 

stanoveno jinak, náleží Ubytovateli stornopoplatek ve výši závisející na tom, v jakém předstihu došlo 

ke zrušení pobytu. Smlouvu o ubytování je možné zrušit pouze písemně a to výhradně osobou, která 

ji podávala a ze stejného e-mailu. Pro stanovení výše stornopoplatku je rozhodující datum doručení 

zrušení smlouvy o ubytování Ubytovateli. Pokud se smluvní strany nedohodnout jinak, je Ubytovaný 

povinen uhradit Ubytovateli následující stornovací poplatky:  

 31 a více dnů před datem nástupu pobytu -  bez stornopoplatku  

 30 - 15 dnů před datem nástupu pobytu 50 % z ceny pobytu 

 14 a méně dnů před datem nástupu pobytu, nenastoupení na pobyt bez předchozího zrušení, 
předčasné ukončení pobytu – 100% z ceny za pobyt  

9. Osobní data Ubytovaného 

9.1. Ubytovaný odesláním vyplněné objednávky e-mailem potvrzuje svůj souhlas s nakládáním s jeho 

osobními daty pro účely evidence ubytovaných. Ubytovatel se zároveň zavazuje, že neposkytne 

osobní údaje zájemce třetí straně.  

9.2. S ohledem na zavedené místní poplatky v obci je Ubytovatel povinen za účelem evidence 

ubytovaných osob každou osobu identifikovat dle dokladu totožnosti; Ubytovaný se zavazuje zajistit, 

aby se mu každá z osob ubytovaných společně s Ubytovaným, jakož i Ubytovaný sám prokázala 

občanským průkazem či jiným dokladem totožnosti a umožnila Ubytovateli opsat z tohoto údaje do 

evidenční knihy.   

9.3. Práva Ubytovaného vyplývající z nakládání s jeho osobními údaji, jakož i informace při přijetí 

osobních údajů tvoří přílohu těchto VSP. 

10. Závěrečná ustanovení  

10.1. Tyto VSP jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Ubytovatelem a Ubytovaným.  

10.2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto VSP a ujednáním sjednaným mezi Ubytovatelem a 

Ubytovaným v písemné formě (listinné, e-mailem, faxem apod.), má přednost takové písemné 

ujednání před těmito VSP. 



10.3. Jakákoli ústní ujednání smluvní strany nezavazují, nebyla-li písemně potvrzena, těmito VSP jsou 

nahrazena jakákoli předchozí ústní ujednání. 

10.4. Úhradou rezervační zálohy Ubytovaný stvrzuje, že se s těmito VSP seznámil a na tyto zcela 

přistoupil; to neplatí, pokud nebyly tyto VSP zaslány Ubytovanému přílohou e-mailu, jímž došlo 

k potvrzení objednávky. 

10.5. Přílohou a nedílnou součástí těchto VSP jsou: 

 domovní a požární řád 

 informace pro Ubytovaného při přijetí osobních údajů 

10. 6. Tyto VSP nabývají platnosti a účinnosti dne  1. 8. 2018 

V Bílém Újezdě, dne __. __. ____ 

 

        ________________________ 

        CHALUPA NA PALOUČKU s.r.o. 

        zast. Romanem Šubrtem, jednatelem 

 

Níže podepsaný Ubytovaný svým podpisem níže stvrzuje, že se s VSP seznámil, s těmito souhlasí a 

tyto plně akceptuje. 

 

V Orlickém Záhoří, dne __. __. ____ 

 

 

 

        __________________________ 

        Ubytovaný  



Příloha č. 2 ke smlouvě: Informace pro Ubytovaného při přijetí osobních údajů Ubytovatelem 

Správce osobních údajů 

Název: CHALUPA NA PALOUČKU s.r.o. 

IČO: 07217471 

Sídlo: Bílý Újezd 98, 518 01 Dobruška 

E-mail: chalupaorlickezahori@seznam.cz 

Tel:  777 097 818 

Právní základ pro zpracování 

 Smlouva o ubytování (přechodném podnájmu), všeobecné smluvní podmínky 

 Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – Ubytovaného (dále jen 
"Ubytovaný"), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy a právních předpisů na úseku místních 
poplatků 

Účel zpracování 

Poskytování ubytování na základě smlouvy uzavřené s Ubytovaným 

Příjemci osobních údajů 

 Orgány veřejné moci (např. obecní úřad při výběru místních poplatků) 

 Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta 

Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení 
s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). 

Práva klienta 

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že Ubytovaný má právo od správce – Ubytovatele 
získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a 
jakým způsobem jsou zpracovávány. Ubytovaný má také právo, aby správce - Ubytovatel bez 
zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné 
osobní údaje má Ubytovaný právo kdykoli doplnit. 

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – 
Ubytovatele zlikvidovat osobní údaje, které o Ubytovaném zpracovává, pokud jsou splněny určité 
podmínky a Ubytovaný o to požádá. 

Ubytovaný má právo, aby správce – Ubytovatel v určitých případech omezil zpracování jeho 
osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – Ubytovatele, 



třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 
veřejné moci, má Ubytovaný právo kdykoli vznést námitku. 

Právo na přenositelnost údajů dává Ubytovanému možnost získat osobní údaje, které správci 
poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, 
nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. 

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje 
Ubytovaného jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s Ubytovaným, nikoli na základě 
souhlasu se zpracováním. 

V případě, že bude Ubytovaný jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné 
správcem – Ubytovatelem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu 
osobních údajů. 

Více informací o právech Ubytovaného je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu 
osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276) 

 

………………………………………. 
podpis klienta 

 

https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

