
 
Tereza Břeclav, příspěvková organizace 

 Pod Zámkem 2881/5, 690 02  Břeclav 

=================================================================== 

  

                       
                                                                                                    

Provozní a ubytovací řád hostelu 

1. Hostelový host (dále jen klient) je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího          
a provozního řádu.  

2. Ubytovatel ubytuje pouze občana, který se zaeviduje, tzn., vyplní přihlašovací lístek pro 
cizince nebo poskytne údaje do ubytovací knihy dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb.  

3. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů jsou:   

o Pro cizince: zákonná povinnost - zákon o pobytu cizinců na území České republiky 
(jméno a příjmení ubytovaného cizince, den, měsíc a rok narození, státní občanství, 
číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování),  zákon o místních poplatcích;  

o Pro občany ČR: zákon o místních poplatcích ve znění vyhlášky zřizovatele (doba 
ubytování, účel pobytu,  jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo místa 
trvalého bydliště v zahraničí, datum narození a číslo občanského průkazu nebo 
cestovního dokladu fyzické osoby, která jej poskytla)  

4. Klient má k dispozici přístup do Wi-Fi sítě. 

5. Každý klient je povinen seznámit se s provozním a ubytovacím řádem hostelu a dodržovat 
ho. V případě opakovaného nebo hrubého porušení hrozí ukončení pobytu ze strany 
ubytovatele, a to bez náhrady škody. 

6. Po přihlášení zaplatí klient celou částku za ubytování předem.  

7. Po zaplacení obdrží klient klíče od hostelu. Při ztrátě klíče od pokoje se účtuje náhrada            
v hodnotě 1 000 Kč. 

8. Check-in: 12:00-15:00 – není-li domluveno jinak. 

9. Check-out: mezi 8:00-10:00 – klient je povinen opustit pokoj nejpozději do 10:00 dopoledne. 
Po skončení pobytu klient vrátí klíče na vrátnici zimního stadionu, pokud nebude domluveno 
jinak. 

10. Mezi 08:00 až 12:00 si ubytovatel vyhrazuje právo na běžný úklid prostor hostelu. 

11. Klienti jsou povinni zamykat hlavní vchod dle instrukcí na dveřích hlavního vchodu. 

12. Každý klient je povinen udržovat čistotu a pořádek. 

13. Používání vlastních elektrických spotřebičů je zakázáno. (vyjma spotřebičů sloužících 
k osobní hygieně, nabíječky na mobil a notebook, pokud jsou používány za přítomnosti 
klienta na pokoji). 

14. Klienti jsou povinni dodržovat noční klid od 22:00 do 6:00. 

15. V celém objektu platí přísný zákaz kouření a používání omamných látek. Každé porušení 
tohoto zákazu bude pokutováno částkou 1 000 Kč. 

16. Zvířata v tomto hostelu nejsou povolena. 

17. Není dovoleno bez souhlasu personálu přemisťovat jakýkoli nábytek či jiný majetek hostelu. 
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18. Po ukončení pobytu je klient povinen předat pokoj ve stavu, v jakém mu byl předán. Případné 
škody budou řešeny individuálně.  

19. Případné závady je nutné nahlásit správci hostelu nebo na vrátnici zimního stadionu, který ji 
zapíše do knihy závad a následně ji vyřeší. Tel.: 606 500 039 

20. Za způsobené škody na majetku klienta či jejich odcizení v pokoji a ve volně přístupných 
částech hostelu nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost.  

21. Ubytovatel si vyhrazuje právo okamžitě zrušit ubytování v případě hrubého porušení 
jednotlivých ustanovení tohoto řádu. Na případnou neznalost nebude brán zřetel. Převzetím 
klíčů ubytovaný s provozním a ubytovacím řádem souhlasí a zavazuje se k jeho dodržování.  

 

Tento aktualizovaný provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 23.11.2020. 

 

 

Břeclav 23.11.2020       Ing. Radek Hrdina 
         Ředitel Tereza Břeclav 

  

 

 

 


