
Ubytovací řád – penzion RODINA 
 

pro přechodné ubytování praktikantů- studentů SOU, SOŠ a VŠ v penzionu Rodina, Betty Smetanové 

442, 763 26 Luhačovice (dále jen společnost) 

 

Práva i povinnosti společnosti a praktikantů SOU, SOŠ a VŠ ubytovaných v ubytovacím zařízení 

společnosti se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a tímto řádem. 

 

 

1. K ubytování se praktikanti hlásí v den příjezdu po předchozí telefonické domluvě u domovníka 

pana Kozumplíka (tel. 604 512 939). Domovník provede záznamy předepsané pro evidenci 

ubytovaných a předá studentovi klíč od pokoje a od domovních dveří na penzionu Rodina. 

 

2. Během užívání pokoje si provádí veškerý úklid pokoje studenti sami. K tomu jim budou 

poskytnuty potřebné pomůcky a čisticí prostředky. Před nastěhováním nových studentů provede 

úklid pokoje pověřený zaměstnanec společnosti. Společné prostory (kuchyňka, koupelna, WC, 

chodba) budou uklízeny 1x týdně.  

 

3. V užívaném pokoji i ve společných prostorách (chodby, kuchyňky atd.) jsou uživatelé povinni 

dodržovat naprostý pořádek a čistotu a po každém použití je uklidit, dle potřeby pravidelně 

vynášet odpadkové koše.  

 

4. Všichni uživatelé jsou povinni zacházet šetrně s inventářem a ostatním zařízením penzionu. 

Škody, které na nich způsobí, jsou povinni nahradit. Způsobené škody a jiné závady v užívaném 

pokoji či společných prostorách ubytovaný neprodleně ohlásí domovníkovi. 

 

5. Zařizování užívaného pokoje jiným nábytkem a zařízením, výměna nábytku mezi uživateli a jiné 

úpravy nejsou povoleny. 

 

6. V ubytovnách není dovoleno chovat či vodit žádná zvířata.  

 

7. Ubytovaní mají zakázáno vpouštět do ubytovny jakékoliv osoby. Užívaný pokoj nelze poskytnou 

k ubytování jiným osobám, a to ani příslušníkům rodiny. 

 

8. Ubytovaný se zavazuje, že bude zachovávat v ubytovně klid tak, aby nerušil ostatní obyvatele, 

televizory musí být ztlumeny, ve zvýšené míře to platí pro dobu od 22,00 do 6,00 hodin, kdy je 

noční klid. 

 

9. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád, bezpečnostní a protipožární 

předpisy. Chodby musí být volné, ničím nezastavěné. Zástupce společnosti má právo vstupovat do 

pokojů z důvodu bezpečnosti a protipožární ochrany a v souvislosti s plněním pracovních úkolů 

(kontrola inventáře, odstranění poruchy), a to i v době nepřítomnosti ubytovaného.  

 

10. Před odchodem z pokoje a penzionu je každý ubytovaný povinen přesvědčit se o uzavření 

vodovodních uzávěrů, zhasnout světlo, vypnout elektrické spotřebiče, uzavřít okna a při odchodu 

zamknout pokoj a budovu. 

 

11. Ve všech prostorách ubytovacího zařízení platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholických 

nápojů a jiných omamných látek. 

 

12. Před skončením praxe vyklidí ubytovaný užívané místnosti a klíče od pokoje a budovy vrátí zpět 

domovníkovi. 

 

13. Jestliže student poruší tento ubytovací řád, o této skutečnosti bude informován pověřený 

pracovník SOU, SOŠ nebo VŠ. 

 

                  V Luhačovicích dne 1. 9. 2021  

 

Kontakty: 

 

Tomáš Kozumplík – domovník, tel. 604 512 939 

Mgr. Vladimíra Juřeníková – personální manažer, tel: 734 795 357 


