
PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU 

Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito pokyny. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   Provozovatel: Röschel Trade Group – RTG s. r. o., Meinlova 183, 362 36 Pernink 

                             IČ 05289769 

                            Odpovědná osoba: 

Marcel Röschel, tel.: 702 121 298 

S níže uvedenými provozním řádem a pravidly v nich zmíněnými automaticky souhlasíte při vstupu do objektu a 

jednotlivých prostor. Prosíme Vás, raději si je pečlivě přečtěte, je v nich spousty užitečných věcí. Na pozdější diskuze 

a reklamace bohužel nebude brán zřetel. V případě nesouhlasu nebo připomínek máte možnost neprodleně je sdělit 

personálu.   

1. Příjezd a odjezd 

 

       1.     Host penzionu bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti nebo cestovního dokladu  

2. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit, ihned po příjezdu, podle aktuálního platného 

ceníku provozovatele nebo dohodnuté ceny.  

3. Ubytování hostů s předáním klíčů od pokoje je možné každý den od 17:00 hod do 20:00 hodin.   

4. Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit na 

recepci nebo správci penzionu. Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení penzionu, ať už z 

nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.  

5. Pokoj musí být vyklizen a klíče od uzamčeného pokoje předány v den ukončení pobytu nejpozději do 11:00 

hodin. Pracovník penzionu provede zběžnou kontrolu pokoje. Nebudou-li klíče od vyklizeného pokoje řádně 

předány do 11:00 hodin, bude hostovi účtován další započatý den pobytu. Pokud provoz penzionu dovoluje, 

je možno domluvit i pozdější hodinu pro uvolnění pokoje, vše musí být domluveno předem. 

6. Dřívější check in nebo pozdní check out je zpoplatněn 300,-Kč. 

7. V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši 

připsána k úhradě.  

8. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém 

byl původně ubytován. 

9. K penzionu je možno přijíždět motorovými vozidly pouze na přístupových cestách a parkovat na místech  

k tomu určených před vjezdem do areálu penzionu anebo v přímo v jeho areálu.  Není dovoleno 

ponechávat motor v chodu a parkovat v těsné blízkosti hlavního uzávěru plynu.  

  

2. Pravidla chování hostů v penzionu a na pokojích  

 

1. Do penzionu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a 

osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno vnášet do budovy penzionu alkohol, psychotropní či omamné 

látky.  

2. Ve všech prostorách budovy penzionu je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.  

3. Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory. 

4. Děti mladší 10 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě 

zodpovídá.  

5. Psi i jiná zvířata mohou být umístěna v prostorách penzionu jen se souhlasem provozovatele penzionu nebo 

jeho zástupce. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu prokázat jeho nezávadný zdravotní stav 

předložením platného očkovacího průkazu. Zvířata mohou do budovy penzionu vstupovat jen v čistém 

stavu, aby nedocházelo ke znečištění prostor a zařízení penzionu.  Psům a jiným zvířatům je zakázán vstup v 

těch prostorách, kde jsou skladovány potraviny, připravována nebo podávána jídla a nápoje.  Není 



dovoleno, aby zvířata byla ponechána v pokoji bez dozoru svého majitele. Zvířata nesmí ležet na lůžku nebo 

ostatním zařízení pro hosty, musí mít svůj pelech. Nelze užívat vany, sprchy nebo umyvadla ke koupání 

nebo mytí zvířat. Ke krmení zvířat nesmí být používán inventář, který slouží hostům. Majitel zvířete 

odpovídá za dodržování nočního klidu od 22:00 hod do 07:00 hod.  

6. Každý odpovídá za škody způsobené zvířetem, které do budovy vnesl nebo vpustil. Psi se mohou v 

prostorách penzionu pohybovat pouze na vodítku a s náhubkem. 

7. Pro udržení čistého prostředí prosíme hosty, aby si při vstupu do budovy penzionu řádně očistili obuv a 

používali přezuvky. Je bezpodmínečně nutné na chodbách udržovat pořádek, jelikož chodby jsou zároveň i 

požární úniková cesta, musí zůstat volné a průchozí. Nepřípustné jsou i rozházené boty nebo části oděvů, 

kufry a ostatní zavazadla.   

8. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.   

9. Na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče (varné konvice, vařiče, toustovače apod.), 

netýká se spotřebičů sloužících k osobní hygieně (např. holící strojky, vysoušeče vlasů, kulmy, PC, nabíječka 

telefonu). Host nesmí bez souhlasu správce penzionu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a 

zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.  Zařízení pokojů host využívá pouze k účelům, pro které je 

toto zařízení určeno a odpovídá plně za škody způsobené úmyslně nebo nedbalostí. V případě škody má 

ubytovatel právo žádat na hostu uhrazení škody v plném rozsahu. 

10. Není dovoleno donášet na pokoje sportovní nářadí a předměty (lyže, lyžařské boty, sáňky, kola a další 

podobné předměty určené ke sportu nebo rekreaci), pro jejichž uschování je vyhrazeno jiné místo. 

11. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout televizi a 

povolené soukromé spotřebiče k osobní hygieně a uzavřít okna. 

12. V případě poškození vybavení pokoje nebo společných prostor penzionu nebo za ztrátu klíčů je 

provozovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu. 

13. Noční klid v budově penzionu platí od 22:00 hodin do 7:00 hodin a všichni hosté jsou povinní jej 

respektovat.  

 

 

3. Stravovací služby 

 

1. Penzion poskytuje stravovací služby pouze pro ubytované hosty, v rozsahu snídaně 

2. Stravovací služby jsou poskytovány v jídelně – společenské místnosti penzionu. Odnášení pokrmů z jídelny a 

jejich konzumace na pokoji je povolena pouze v odůvodněných případech a pouze se souhlasem provozního  

- Snídaně se podává  v 8:00 – 9:30. V odůvodněných případech a po předchozí domluvě s provozním je 

možný výdej jídel i v jinou dobu, případně výdej náhradní stravy (např. možnost přípravy balíčku). - Za 

připravenou ale neodebranou stravu není poskytována finanční náhrada - V prostorech společenské 

místnosti se podávají od 17:00 – 21:00 teplé i studené nápoje jen pro ubytované hosty.  - Zásobování pitnou 

vodou je z městského vodovodního řadu, odpadní vody jsou odváděny do veřejné stokové sítě.  

3. Donášení a konzumace vlastních nápojů a potravin do prostor společenské místnosti není dovoleno 

  

  

4. Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku 

 

1. Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí 

odložených v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel penzionu ručí za jejich ztráty a poškození jen za 

podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy.  

2. Majetek ubytovaných hostů je pojištěn proti odcizení pouze při překonání překážek, proto vždy zamykejte 

hlavní vchod i pokoj.   

3. Každý ubytovaný host je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má majitel 

penzionu právo smluvní poměr s ním ukončit bez náhrady. 

4. Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Provozovatel nenese při 

běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez 

dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny. 



5. Každý host je povinen řídit se seznámit se s poplachovými směrnicemi, případně další zveřejněnou 

dokumentací a příkazy k zajištění požární ochrany, které jsou umístěny ve vstupním vestibulu penzionu 

6. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit správci nebo nejbližšímu zaměstnanci provozovatele 

penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých 

možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. 

               Ohlašovny na tel. číslech:  TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ   

                                               112  TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ (Integrovaný záchranný systém) 

                                               150  HASIČI    

                                               158  POLICIE     

                                               155  PRVNÍ POMOC 

                                  702121298  SPRÁVCE (p.Röschel)    

 

5. Ostatní: 

 

1. Čisté ložní prádlo a ručníky jsou uloženy ve skříních na chodbách penzionu. 

2.  Použité ložní prádlo a ručníky jsou skladovány v neveřejně přístupných prostorách v přízemí penzionu.   

3.  K výměně lůžkovin dochází vždy při změně ubytované osoby, v případě ubytování po delší dobu minimálně 

jednou za 14 dnů.  

4.  Při manipulaci s prádlem je postupováno tak, aby nedošlo ke kontaktu prádla čistého s prádlem použitým.  

5. Výměna ručníků se provádí 1 týdně, koše, toal. papíru 1 týdně nebo na požádání.   

6. Sušení   prádla na radiátorech v pokojích je zakázané.   

7. Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit správci penzionu.  

8. V případě poškození vybavení pokoje nebo společných prostor penzionu nebo za ztrátu klíčů je 

provozovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.  

9. V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem majitele penzionu.   

10. Host je povinen při odchodu z pokoje zhasnout v pokoji, uzamknout dveře pokoje, při příchodu i odchodu 

uzamknout vchodové dveře.   

11. Všichni hosté penzionu jsou povinni dodržovat tento provozní řád. V případě jeho porušení, je vedení 

penzionu oprávněno ubytování ukončit ihned a bez náhrady  

12. Vnější prostory domu jsou monitorovány bezpečnostním kamerovým systémem. Záznam z bezpečnostních 

kamer je uchováván 30 dní. Záznam je přísně diskrétní a nemůže být nijak zveřejněn nebo zneužit.  

 

 

Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu penzionu a věříme, že se výše 

uvedená omezení setkají s Vaším pochopením. Omezení byla přijata z důvodu vytvoření dobrých podmínek 

ubytování pro pobyt všech našich hostů. 

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt! 

 

 

                                                                                                                          Marcel Röschel 

                                                                                                                                                   jednatel společnosti 

 


