
SMLUVNÍ PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ V HOSTELU KDS  od září 2017

Rezervace ubytování: 

Rezervace ubytování se provádí vyplněním rezervačního formuláře na naší webové stránce
nebo prostřednictvím recepce KDS a to písemně, telefonicky nebo emailem. Telefonickou
rezervaci ze strany hosta prosíme potvrdit písemně.

Cena za ubytování se hradí: 

• V hotovosti v českých korunách na recepci KDS při nástupu k ubytování.

• Bezhotovostně  převodem na účet KDS /na základě vystavené faktury, kterou
vám  na  vyžádání  spolu  s potvrzením  rezervace  pošle  KDS;  platbu  je  třeba
dostatečně  identifikovat  celým  jménem  a  příjmením,  variabilním  symbolem
platby (číslo Vaší objednávky), adresou nebo rodným číslem/.

Při celkové ceně za ubytování 7 000Kč a více je třeba zaplatit zálohu ve výši 50% ceny již při
rezervaci. Doklad vám bude vystaven a zaslán elektronicky. Dovolujeme si Vás upozornit, že
v případě zrušení rezervace méně než 14 dní před začátkem pobytu, je záloha nevratná.

Fakturu lze ve školním roce vystavit nejpozději týden před příjezdem k ubytování, v období
letních prázdnin lze fakturu vystavit nejpozději 14 dní předem. 

Ceník je k nahlédnutí na recepci nebo na webových stránkách http://kds.op.cz

Hostel KDS poskytuje tyto slevy: 

• Věrnostní  program  pro  stálé  hosty.  Při  sedmém  pobytu  v  období  dvou  let
nabízíme jeden nocleh na jednu noc zdarma. Sleva se týká pouze osob či osoby,
která je v KDS ubytována po sedmé. Dalších osob, byť by s příjemcem slevy
sdílely společný pokoj, se sleva netýká.

• Sponzoři KDS, bývalí zaměstnanci a zaměstnanci ČKSD mohou žádat slevu 10 %
z celkové částky (nezahrnuje turistický poplatek MHMP).

• Ubytování zdarma pro děti do 3 let bez nároku na lůžko. 
• Sleva 30% pro děti od 3 do 15 let.  Nelze uplatnit, pokud přijede dítě bez rodičů.
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Ubytování v hostelu KDS:

Hostel KDS je oprávněn ubytovat jen hosta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem  předloží k
nahlédnutí zaměstnanci hostelu KDS na recepci ihned po příchodu svůj občanský průkaz nebo
jiný platný průkaz totožnosti, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad ve smyslu zákona o pobytu
cizinců na území ČR.

Každý host, který není státním občanem ČR (cizinec), je povinný ve smyslu zákona o pobytu
cizinců na území ČR v platném znění vyplnit a odevzdat na recepci úřední doklad o hlášení
pobytu,  předložený  klientovi  při  příchodu  zaměstnancem  hostelu,  přičemž  všechny
požadované údaje je povinen uvést pravdivě a úplně.

Na základě objednaného ubytování se host v den příchodu může ubytovat v době  od 15
hod. do 20 hod. Pozdější nástup je možný po předchozí domluvě s recepcí KDS. V případě,
že se hosté bez předchozí domluvy nedostaví k nástupu do dané hodiny, můžeme pokoj
obsadit  jinou  osobou.  Na  nečekané  komplikace  při  příjezdu  a  tím  opožděný  nástup
k ubytování po 20. hodině telefonicky upozorněte  zaměstnance na recepci. V případě, že
se tak nestane, rezervace propadá a hosta nelze z provozních důvodů ubytovat. 

Pro přijímání návštěv ubytovaných hostů je vyhrazen prostor v přízemí hostelu – jídelna a
televizní  koutek.  V  pokoji,  kde  je  host  ubytovaný,  nesmí  přijímat  návštěvy.  Není  mu
dovoleno pohybovat se v prostorách domova mládeže a privátu sester. 

Hostel KDS je nekuřácký. V pokojích a prostorách hostelu KDS platí  přísný zákaz kouření,
používání  elektronických  cigaret  a  manipulace  s  otevřeným ohněm.  Hostel  KDS  má v
případě porušení tohoto zákazu požadovat po hostu smluvní pokutu ve výši 500 Kč. Pokud
host porušuje zákaz kouření  opakovaně, může mu být  ukončeno ubytování  okamžitě ze
strany ubytovatele a to bez náhrady. 

Host je zodpovědný za klíče. Při ztrátě zaplatí smluvní pokutu 500 Kč za kus. 

Odpadky jsou klienti povinni dávat výlučně do určených nádob na vyhrazených místech.

V den odjezdu hosté vyklidí pokoj do 10 hodin. Host je povinen na pokoji zavřít kohoutky,
zhasnout světla, zavřít okna, zamknout dveře a vrátit klíče od pokoje na recepci. 
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Parkování: 

K hostelu nenáleží  žádné parkovací stání, které by Vám mohlo být poskytnuto. Možnosti
parkování v Praze jsou záchytná parkoviště typu P+R s přímou vazbou na metro, nebo bližší
avšak dražší varianta jsou garáže pod Národním divadlem, pod Rudolfifi nem, na Florenci,
na Karlově náměstí (Centrum parking Prague) a mnoho dalších.

Závěrečná ustanovení

Host poskytující hostelu KDS při vzniku ubytovací služby své osobní údaje ze svých dokladů
souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb.
v platném znění. 

S ohledem na povinnost hlásit ubytování cizinců dle zákona č. 326/1999 Sb. policii České
republiky, předloží host nejpozději při převzetí klíče od pokoje platný cestovní pas či osobní
identifikační doklad, přičemž uděluje souhlas s eventuálním pořízením fotokopie takového
dokladu pro potřebu evidence hostelu KDS. V případě, kdy host nepředloží výše uvedený
doklad, vyhrazuje si hostel KDS právo hosta neubytovat.

Host svým podpisem odsouhlasil, že se obeznámil s provozním ubytovacím řádem. 

Ubytování  hostů  se  řídí  českým  právním  řádem,  na  základě  českého  práva  a  tímto
ubytovacím řádem. 

Ubytováním host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínky ubytování a je povinen
dodržovat jeho ustanovení. Host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na
jeho neznalost nebude brán zřetel.

Těšíme se na vás a přejeme vám příjemný pobyt!

Platí od 1. 9. 2017 do odvolání
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