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U B Y T O V A C Í   Ř Á D 
Městská ubytovna – Království čp. 10 

 
Článek I. 

Rozsah platnosti 
 

1. Tento řád se vztahuje na všechny ubytované osoby ve výše uvedeném 
ubytovacím zařízení. Vztahuje se též na osoby, které se na ubytovně zdržují 
(např. návštěvy, řemeslníci). 

 
Článek II. 

Vymezení pojmů 
 

1. Majitelem objektu je město Šluknov. Ve věcech správy městské ubytovny 
(dále jen „ubytovna“) a přilehlých pozemků, rozhoduje: vedoucí oddělení 
správy bytů Městského úřadu Šluknov. 

2. Vlastní chod ubytovny řídí správce ubytovny podřízený vedoucímu oddělení 
správy bytů. 

 
Článek III. 

Vznik ubytovacího poměru 
 

1. Ubytovatel poskytne objednateli přechodné ubytování na dobu dohodnutou. 
2. Za ubytování a služby s ním spojené je objednatel povinen zaplatit ubytovateli 

cenu podle ceníku ubytovacích služeb, který je vyvěšen v ubytovacím 
zařízení. 

• V případě ubytování kratšího než 5 kalendářních dnů je ubytovaný povinen 
uhradit cenu za ubytování před začátkem ubytování. 

• V případě ubytování kratšího než 1 měsíc, ale delšího než 5 kalendářních dnů, 
je ubytovaný povinen uhradit cenu za ubytování ve dvou splátkách, a to ve 
výši 50% před začátkem ubytování a ve výši 50 % nejpozději tři dny před 
skončením ubytování. 

• V případech ubytování delšího než jeden měsíc je ubytovaný povinen hradit 
v pravidelných měsíčních splátkách, vždy k 10. dni příslušného měsíce 
předem, nebo dle dohody se správcem ubytovny do 25. dne příslušného 
měsíce. 

• V případě ubytování pracovníků firmy, s níž má ubytovatel uzavřenou 
Smlouvu o dílo je úhrada za ubytování těchto pracovníků řešena fakturou 
ubytovatele za počet dní a ubytovaných pracovníků vždy za jedem měsíc 
následně, pokud není ve smlouvě o ubytování sjednáno jinak. 
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Článek IV. 
Užívání ubytovny 

 
1. Práva ubytovaného 
 
Ubytovaný má právo, aby mu ubytovatel poskytl v souladu s uzavřenou smlouvou, 
přechodné ubytování. Ve smlouvě o ubytování musí být uvedena doba ubytování, 
pokud ve smlouvě doba uvedena není, je touto dobou jeden den (tj. doba mezi 14 
hodinou dne, který je ve smlouvě o ubytování označen jako počátek ubytování a 9 
hodinou následujícího dne). Délka doby může být vázána i na účel ubytování. 

 
Ubytovaný má právo používat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, užívat 
společné prostory ubytovacího zařízení a používat služeb, jejichž poskytování je 
s ubytováním spojeno. 

 
Ubytovaný má právo, aby mu ubytovatel odevzdal prostory vyhrazené k ubytování ve 
stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistil mu nerušený výkon jeho práv spojených 
s ubytováním. 

 
Ubytovaný je oprávněn využívat prostory vyhrazené mu k ubytování, užívat společné 
prostory ubytovacího zařízení a používat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním 
spojeno, nejdříve od 14 hodiny dne, který je ve smlouvě sjednán jako počátek 
ubytování, pokud se s ubytovatelem nedohodne jinak. 
 
2. Ubytovaný je povinen 
 
Svým chováním, jednáním apod. počínat si ve všech prostorách ubytovny tak, aby 
neprováděl takovou činnost, která ruší hlukem, světlem a vibracemi nad hygienicky 
přípustné normy ostatní ubytované, zejména pak v době nočního klidu od 22,00 
hodin do 06,00 hodin. 

 
Průběžně během ubytování dodržovat pořádek na pokoji, v kuchyňkách, soc. 
zařízeních, ve sprchách, na veřejných chodbách a schodištích a před ubytovnou. 
Z hygienických důvodů odpadky skladovat v odpadovém koši. Vysypání odpadu je 
možné do odpadových nádob (popelnice), které se nachází před ubytovnou.  
 
Vážné infekční onemocnění hlásit ihned správci ubytovny. 

 
Vždy používat na spaní ložní prádlo (povlečený polštář, deka a prostěradlo). 

 
V případě neshody s jiným ubytovaným upozornit na věc správce ubytovny. 
 
Zbytečně neplýtvat teplou a studenou vodou a elektrickou energií. 

 
V době topné sezóny zbytečně nevětrat. Nadměrnou teplotu v pokoji regulovat 
ventilem na topném tělese. 

 
Při odchodu z ubytovny vždy zkontrolovat okna a uzamknou pokoj. 
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Užívat prostory vyhrazené mu k ubytování. V těchto prostorách nesmí ubytovaný bez 
souhlasu ubytovatele provádět žádné podstatné změny. 
 
V případě nočního příchodu po 22,00 hodině vždy po sobě uzamknout hlavní 
vchodové dveře. 
 
Vstup neubytovaných osob do prostor ubytovny je povolen pouze se souhlasem 
ubytovatele a pouze v době od 08,00 hodin do 18,00 hodin. Bez tohoto souhlasu 
nesmí ubytovaný neubytovaným osobám vstup do ubytovny umožnit. 
 
Ubytovaný bere na vědomí, že škody způsobené neubytovanými osobami, které do 
ubytovny vstoupili s vědomím ubytovaného, nese ubytovaný, a to i v případě, že tyto 
osoby vstoupily do ubytovny se souhlasem ubytovatele. 
 
Ubytovaný bere na vědomí, že odpovídá za veškeré škody, které na zařízení 
ubytovny způsobil, včetně finanční úhrady takto způsobených škod. 
 
Ubytovaný bere na vědomí, že ubytovatel neručí za odcizení cenností a peněžních 
částek. V mimořádných nutných případech ubytovatel určuje jako místo pro ukládání 
cenností kancelář správce objektu. Do objektu ubytovny nelze vnášet předměty, 
které by byly nebezpečné pro život (např. zbraně, výbušniny, chemikálie apod.) 
 
O umožnění parkování ve dvoře ubytovny za poplatek za nájem parkovacího místa 
rozhoduje správce ubytovny. Ubytovatel neručí za škody vzniklé na vozidle. 
 
Po ukončení ubytování odevzdá ubytovaný klíč správci ubytovny, následně mu bude 
vrácena záloha za klíče.  
 
 
3. V prostorách ubytovny není dovoleno 
 
Jakkoliv zasahovat do elektrické a vodovodní instalace a vybavení ubytovny (obývací 
stěny, lůžka, kuchyňské linky. Elektrické sporáky, chladničky apod.) 

 
Poškozovat majetek ubytovny (lepení plakátů, samolepících papírů, vrtat, škrábat a 
malovat po zařízení ubytovny). 
 
Ukládat předměty v blízkosti el. rozvaděče, uzávěru vody, požárních hydrantů, 
hasicích přístrojů a v nouzovém únikovém prostoru. 
 
K vytápění místností používat el. topná tělesa a přímotopy. 
 
Používání vlastních el. spotřebičů (radiopřijímače, televizory, rychlovarné konvice 
apod.) na pokojích s napojením na el. síť je možné se souhlasem správce ubytovny 
po prohlídce revizním technikem MěÚ a za poplatek schválený radou města. 
 
Ubytovávat osoby pod vlivem alkoholu a drog. 
 
Vodit domácí či jiná zvířata do ubytovny pouze se souhlasem správce ubytovny. 
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Bez vědomí správce ubytovny není povoleno nechat přenocovat jiné osoby na 
ubytovně než ty, které jsou řádně zapsány v knize ubytovaných a mají řádně 
zaplacen poplatek za ubytování.  
 
Není povoleno kouřit v celém objektu ubytovny. Kouření je povoleno pouze v 
prostoru před vchodem do ubytovny. 
 
 
Porušení tohoto ubytovacího řádu bude bráno jako hrubé porušení povinností 
ubytovaného s následným ukončením jeho ubytování v Ubytovně města 
Šluknov. 
 
Tímto Ubytovacím řádem se ruší Ubytovací řád schválený na 7. zasedání 
Zastupitelstva města Šluknov dne 07.08.2003, účinný od 01.09.2003. 
 
Tento Ubytovací řád byl schválen Radou města Šluknov na 24. schůzi dne 
25.07.2011, usnesením č. 5/24R/2011 a nabývá účinnosti dne  01.08.2011. 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová 
starosta města 
 
 
 
 
 
Jiří Beneš 
místostarosta města 
 
 
 
 
 


