
Provozovna: 
Horská chata Portášky 

Velká Úpa č.p.110 
542 22 Pec pod Sněžkou 

 
 
Ubytovací řád 

 
1.  Host, který je ubytován v provozovně je povinen dodržovat ustanovení tohoto 

ubytovacího řádu.  V případě, že host závažným způsobem poruší ustanovení 
tohoto řádu, má vedoucí provozovny právo smluvní poměr s ním ihned a bez 
náhrady zrušit.  

2. V provozovně smí být ubytován pouze host, který je v ubytovně řádně 
přihlášen. Za tímto účelem předloží příslušnému pracovníku provozovny 
průkaz totožnosti (OP, cestovní pas). 

3. Provozovna může ve zvláštních případech přidělit ubytování, které se 
v podstatě neodchyluje od objednávky, i když objednávku provozovna 
závazně potvrdila. 

4. Host užívá ubytovací místnost po sjednanou dobu. Nebyla-li doba ubytování 
sjednána jinak, je host povinen v den odjezdu uvolnit ubytovací místnost 
nejpozději do 10:00 hodin. 

5. Nebylo-li ujednáno při potvrzení objednávky na ubytování jinak, má 
provozovna právo žádat placení pobytu předem. Účet je splatný při jeho 
předložení. 

6. Host má právo používat všech společenských místností provozovny v rozsahu 
pracovní doby provozovny.  Za škody způsobené na majetku provozovny 
odpovídá host dle obchodních podmínek firmy Jurikol, s.r.o. a obecně 
závazných předpisů. 

7. V objektu provozovny je kromě holicích strojků a vysoušečů vlasů zakázáno 
používat další elektrické spotřebiče. Vaření na pokojích je přísně zakázáno. 

8. V ubytovacích prostorách může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem 
vedoucího provozovny. 

9. Při každém odchodu z pokoje je host povinen zkontrolovat uzavření 
vodovodních kohoutků, zhasnout světla a uzavřít okna. 

10. Host je povinen dodržovat noční klid od 22:00 do 6:00 a chovat se tak, aby 
nerušil klid ostatních ubytovaných. 

11. Není dovoleno nechávat děti bez dozoru v prostorách provozovny.  
12. Host nesmí brát do pokojů sportovní nářadí ani jiné předměty, pro jejichž 

uložení je vyhrazeno místo. 
13. Při zranění, nebo vážném onemocnění hosta je nutno toto skutečnost sdělit 

vedoucímu provozovny nebo jeho zástupci. 
14. Za cennosti a peníze hostů zodpovídá provozovna pouze tehdy, pokud byly 

přijaty do úschovy vedoucím provozovny. 
15. Pokud se host nehodlá zdržovat v objektu provozovny v době od 22:00-6:00, 

je povinen tuto skutečnost ohlásit příslušnému pracovníkovi, z důvodu planého 
poplachu Horské služby. 

16. Reklamace a stížnosti hostů přijímá vedoucí provozovny nebo jeho zástupce. 
17. Kouření v objektu je přísně zakázáno, mimo vyhrazená místa (Restaurace). 
18. Host je povinen dodržovat obecně závazné předpisy ČR a obchodní podmínky 

firmy Jurikol, s.r.o. 
 
Ve Velké Úpě dne: 1.1.2004 
 


