
Ubytovací řád v zařízeních spolku ŠEŠULE, z. s.

I. Poskytovatel 

Služby v ubytovacích zařízeních ŠEŠULE - turistická ubytovna poskytuje 

spolek ŠEŠULE, z. s., Strmá 2, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČ: 22725083.  

II. Rezervace 

Rezervace ubytování se provádí elektronicky emailem, telefonicky anebo 

osobně s obsluhou ubytovacího zařízení ŠEŠULE – turistická ubytovna, 

náměstí 5. května 35, 47127 Stráž pod Ralskem, který je zároveň správcem 

ubytovacího zařízení (dále správce zařízení), a jehož aktualizované 

kontakty jsou vždy uvedeny na internetových stránkách 

www.sesule.cz/kontakty. 

Při rezervaci ubytování si poskytovatel vyhrazuje právo požadovat od 

zájemce o ubytování přiměřenou zálohu, která bude v případě zrušení ze 

strany zájemce po dohodnutém termínu pro bezplatné zrušení rezervace, 

v plné výši použita na ušlý zisk za ubytování v době marného termínu. Po 

přihlášení k pobytu a splnění podmínek v čl. III bude záloha zájemci o 

ubytování vrácena v plné výši. 

III. Přihlášení k pobytu 

Přihlásit k pobytu se může pouze osoba starší 18 let u správce zařízení. 

Pokud se k přihlášení k pobytu hlásí skupina osob, ve které jsou osoby 

mladší 18 let, musí být v doprovodu osoby starší osmnácti let (dále 

společně jako ubytovaný). Skupina si vždy určí osobu, která bude 

odpovědná za průběh pobytu a dodržování tohoto ubytovacího řádu. 

Pokud se jedná o samostatnou osobu, která se přihlašuje k pobytu, tak je 

vždy osobou odpovědnou. 

Zájemce o ubytování poskytne správci zařízení veškeré údaje pro vyplnění 

přihlašovacího listu. Odmítnutí poskytnutí údajů k vyplnění 

přihlašovacího listu poskytovatel nemůže splnit podmínky dané obecně 

závaznou vyhláškou č. 4/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo 

rekreační pobyt města Stráž pod Ralskem a nemůže tak ubytovací služby 

poskytnout. Přihlašuje-li se k pobytu skupina více osob, musí uvést 

všechny tyto osoby. 

Nemá-li ubytovaný občanství ČR je podle §103 zákona č. 326/1999 Sb. o 

pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů (zákon o pobytu 

cizinců) povinen předložit správci zařízení všechny potřebné dokumenty a 

informace k řádnému vyplnění přihlašovacího listu a zápisu do domovní 

knihy podle § 101 zákona o pobytu cizinců. 

Při přihlášení k pobytu si poskytovatel vyhrazuje právo požadovat od 

zájemce o ubytování přiměřenou zálohu, která bude v případě poškození 

nebo nedovoleného užívání zařízení použita, tak jak je uvedeno v čl. V, na 

úhradu oprav, popř. poplatků za ubytování.  

IV. Převzetí zařízení 

Ubytovaný je povinen při převzetí ubytovacího prostoru v ubytovacím 

zařízení zkontrolovat jeho stav a nejsou-li na zařízení takové vady, které 

prokazatelně vznikly cizím zaviněním nebo nedovoleným užíváním třetí 

osobou tak, jak je uvedeno v čl. V. Pokud ubytovaný při převzetí zařízení 

zjistí zmíněné závady, je povinen tyto skutečnosti neprodleně nahlásit 

správci zařízení. Pozdějšímu hlášení se ubytovaný vystavuje riziku 

neakceptování cizího zavinění správcem zařízení a povinností náhrady 

škody poskytovateli. 

V. Užívání 

Ubytovací zařízení je nutno užívat v souladu s tímto ubytovacím řádem. Je 

zakázáno užívat ubytovací zařízení včetně jeho příslušenství způsobem, při 

kterém dochází k nadměrnému opotřebení objektu a jeho příslušenství. 

Za nedovolené užívání je považováno zejména kouření uvnitř objektů, 

přesouvání nábytku, které svojí povahou k tomu není určené, a takové 

užívání, které není v souladu s dobrými mravy. Tato obecná pravidla platí 

pro celý objekt ŠEŠULE - turistická ubytovna.  

VI. Předání zařízení 

Ubytovaný je povinen předat správci zařízení ubytovací zařízení ve stavu 

při převzetí. To se týká také základního úklidu a obsaženého vybavení. 

Pokud správce zařízení zjistí odchylky od stavu při převzetí, je oprávněn 

poskytovatel od ubytovaného požadovat přiměřenou náhradu. Výši 

přiměřené náhrady určuje správce zařízení a ubytovaný buď uvede 

zařízení do původního stavu při převzetí, tím pominou důvody pro 

požadování přiměřené náhrady, nebo akceptuje výši přiměřené náhrady. 

Při neakceptování přiměřené náhrady je oprávněn poskytovatel 

postupovat podle platných zákonů. 

VII. Neplnění podmínek 

Při neplnění podmínek tohoto ubytovacího řádu, zejména čl. V, je 

poskytovatel oprávněn ubytovanému pobyt ukončit bez jeho dalších 

nároků. Poskytovatel o tomto skutku provede záznam, jehož stejnopis 

předá ubytovanému. Při neplnění podmínek podle čl. V, tohoto 

ubytovacího řádu, je poskytovatel oprávněn udělit pokutu ubytovanému 

do výše 5000 Kč, která je společně s možnou způsobenou škodou 

vymahatelná po zodpovědné osobě podle platných zákonů. 

VIII. Závěrečná ustanovení 

Rezervací pobytu je vyjádřen souhlas rezervující osoby s tímto ubytovacím 

řádem. Za dodržování ubytovacího řádu při pobytu zodpovídá odpovědná 

osoba. 

Tento ubytovací řád nabývá platnosti dnem jeho vyhlášení. 

Ve Stráži pod Ralskem dne 1. dubna 2017 

 

 

 Ing. Aneta Čermáková 

 předseda spolku ŠEŠULE, z. s. 

http://www.sesule.cz/

