
 

Ubytovací řád – Hotel Vega, s.r.o 
 
pro přechodné ubytování studentů ze SŠHS Kroměříž na hotelu Vega, s.r.o., Pozlovice 99, 
763 26, Pozlovice, IČO: 64509761 dále jen hotel. 
 
Práva i povinnosti studentů ubytovaných v ubytovacím zařízení společnosti se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a tímto řádem. 
 
1. Během užívání pokoje si provádí veškerý úklid pokoje studenti sami. K tomu jim budou 
poskytnuty potřebné pracovní nástroje a čisticí prostředky. Pokoj určen k ubytování je 
během školního roku určen pouze pro praktikanty, kteří zodpovídají za jeho uklízení a stav, 
ve kterém je předán následujícímu turnusu praxe. Ložní prádlo si praktikanti vyzvednou po 
příjezdu na hotel na recepci hotelu. Poslední den praxe předávají studenti pokoj 
příslušnému vedoucímu na směně – před předáním pokoje nebude vydáno potvrzení o 
praxi. Závěrečný úklid se skládá z: umytí veškerých ploch, sundání ložního prádla a odnos 
na recepci hotelu, zametení/vysátí a vytření podlahy, úklid a vyklizení skříní, vynesení 
odpadkových košů, úklid za a pod postelemi (podle zkušeností), úklid WC pro praxi a přilehlé 
chodby. 
 

2. V užívaném pokoji i ve společných prostorách (chodby, koupelny, WC atd.) jsou uživatelé 
povinni dodržovat naprostý pořádek a čistotu a po každém použití je uklidit, dle potřeby 
pravidelně vynášet odpadkové koše. 
 

3. Všichni ubytovaní jsou povinni zacházet šetrně s inventářem a ostatním zařízením 
ubytovny. Způsobené škody a jiné závady v užívaném pokoji či společných prostorách 
ubytovaný neprodleně ohlásí domovníkovi. Škody, které na nich způsobí, jsou povinni 
uhradit.  
 
 

4. V ubytovacím zařízení je zákaz používání všech vlastních elektrických spotřebičů – mimo 
nabíječky na telefon/notebook. V případě nutnosti využívání jiného elektrického zařízení je 
student/ka povinen sdělit tuto skutečnost vedoucímu. 
 

5. Ve všech prostorách ubytovacího zařízení a rovněž v blízkém okolí objektu platí přísný 
zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek. 
 

6. Ubytovaní mají zakázáno vpouštět do ubytovny jakékoliv osoby. Užívaný pokoj nelze 
poskytnou k ubytování jiným osobám, a to ani příslušníkům rodiny. V ubytovnách není 
dovoleno chovat či vodit žádná zvířata. 
 

7. Student se zavazuje udržovat noční klid – 22:00 – 6:00. 
 

8. 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. Před odchodem z pokoje a budovy je každý ubytovaný povinen přesvědčit se 
o uzavření vodovodních uzávěrů, zhasnout světlo, vypnout elektrické spotřebiče, uzavřít 
okna a při odchodu zamknout pokoj a budovu. 
 
 

9. Před skončením praxe vyklidí ubytovaný užívané místnosti a předá ke kontrole 
vedoucímu. Klíče od pokoje budou vráceny na recepci hotelu. 
 

10. Jestliže ubytovaný poruší tento ubytovací řád, o této skutečnosti bude informován 
pověřený pracovník SŠHS Kroměříž. 
 
11. Pokud si student neví s čímkoliv rady, potřebuje pomoci, poradit či se na něco zeptat – 
může se kdykoliv obrátit na hotelovou recepci. 
 
V Pozlovicích dne 1. 9. 2022 
 
Kontakty: 
Martin Žoček – provozní hotelu - +420 727 937 314, marketing@hotelvega.cz 

Recepce hotelu - +420 601 571 301, recepce@hotelvega.cz 
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