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UBYTOVACÍ ŘÁD PRO HOSTY KDS – LÉTO  
 

1. Každý ubytovaný je povinen seznámit se se Smluvními podmínkami ubytování v KDS a Ubytovacím řádem 

Hostelu KDS a dodržovat ho. V případě opakovaného nebo hrubého porušení hrozí ukončení pobytu ze 

strany hostelu, a to bez náhrady škody. 

2. Ubytovatel Hostelu KDS je oprávněn ubytovat pouze takového hosta, který předloží platný občanský 

průkaz, nebo cestovní pas nebo jiný cestovní doklad ubytovateli. Host po zapsání obdrží svou vlastní 

kartičku = ubytovací průkaz, opravňující ho ke vstupu do hostelu. Tímto průkazem je host povinen 

se prokazovat při požadavku k vydání klíče od pokoje, nebo při vstupu do hostelu. Bez předložení 

ubytovacího průkazu nebude vstup do hostelu hostovi umožněn. 

3. 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 

hostu při příchodu ubytovatelem, přičemž všechny požadované údaje je povinen uvést pravdivě a úplně. 

4. Za ubytování a případně další poskytnuté služby, je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným 

ceníkem při příjezdu na recepci hostelu, není-li pobyt uhrazen předem na účet hostelu. 

5. Ubytovatel vydá hostu při ubytování kromě ubytovacího průkazu klíč s číslem přiděleného pokoje 

k ubytování a klíč od skříní na pokoji. Klíče a ubytovací kartičku přebírají hosté osobně. Ztráta vstupní 

karty je zpoplatněna částkou 100,- Kč/kus. Za ztrátu bezpečnostního klíče účtuje ubytovatel hostu částku 

500,- Kč/kus. 

6. Souhlas se smluvními podmínkami a ubytovacím řádem potvrdí host svým podpisem v ubytovacím 

sešitu. Souhlasem je však již samotné potvrzení rezervace prostřednictvím rezervačního formuláře, 

emailu nebo telefonicky. 

7. Dům se otevírá ráno v 7 hodin a zavírá ve 24 hodin. 

8. Pokoje pro hosty jsou připraveny od 14h. 

9. Příjem hostů trvá do 20h. Pozdější nástup je možný po předchozí domluvě s recepcí KDS. V případě, že 

se hosté bez předchozí domluvy nedostaví k nástupu do dané hodiny,  bude pokoj obsazen jinou osobou. 

10. V den ukončení pobytu je nutné opustit pokoj do 10h. Neučiní-li tak, je ubytovatel oprávněn naúčtovat 

hostu pobyt za další den. V případě, že ubytovatel má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host 

neuposlechne výzvy, či není v hostelu přítomen, vyhrazuje si ubytovatel právo za účasti dvou zástupců 

ubytovatele, věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej 

rezervoval. Za úschovu zavazadel si ubytovatel účtuje 50,- Kč za den po dobu jednoho týdne. Pak jsou 

zavazadla zlikvidovány bez nároku na náhradu.  

11. Před odchodem je host povinen v pokoji uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout v pokoji světlo, zavřít 

okna, zamknout dveře a klíč od pokoje a ubytovací průkaz odevzdat na recepci. 

12. Host může využít možnosti nechat svá zavazadla na recepci. Pokud si je nevyzvedne ten den do 21 hodin, 

dává tím souhlas k jeho likvidaci bez nároků na náhradu.  

13. Všechny prostory hostelu jsou nekuřácké a je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm 

pod pokutou 1.000 Kč v celé budově na pokojích a to i z oken pokojů. Opakovaným porušením tohoto 

zákazu dojde k okamžitému ukončení ubytování ze strany ubytovatele a to bez náhrady. 

14. V celém areálu platí přísný zákaz používání omamných látek. V případě porušení si vedení hostelu 

vyhrazuje právo ukončit pobyt s okamžitou platností bez náhrady škody za již zaplacený pobyt. 
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15. Do hostelu host nesmí vnášet žádné elektrospotřebiče, tepelné zářiče, jakékoli nářadí, nebo věci, které 

by mohli ohrozit soužití ubytovaných, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní 

hygieně hosta (holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů apod.) jako i přenosných PC, či 

mobilních telefonů. Host je v takových případech povinen při odchodu z pokoje tyto el. spotřebiče 

vždy odpojit z el. sítě. Pro účely vaření jídla a vody jsou určeny prostory na patrech – kuchyňské kouty 

(mikrovlnná trouba, plotýnkový vařič a rychlovarná konvice). Na recepci je možnost půjčení žehličky 

a fénu za poplatek 5,- Kč. Ke skladování vlastních potravin je možné používat lednice, které jsou umístěny 

na chodbách na patrech a na recepci. Za ztrátu potravin KDS nezodpovídá. 

16. V pokoji a v prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat vybavení pokojů 

(nábytek), provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě, nebo jiných instalací pod pokutou 1 000,- Kč. 

Vzniklé škody z takového jednání v rozporu s ubytovacím řádem, je viník povinen uhradit hned 

v hotovosti nebo platební kartou na recepci hostelu. Pokud je viník neuhradí, budou vymáhány soudní a 

exekuční cestou. 

17. Host má dále za povinnost udržovat veškeré prostory v hostelu v čistotě a pořádku a uklízet po sobě 

(kuchyňský kout, lednička, společné prostory). Odpadky jsou hosté povinni dávat výlučně do určených 

nádob na vyhrazených místech. Úklid společných prostor probíhá zpravidla v dopoledních hodinách, 

v pokojích hostů úklid během pobytu neprobíhá. Personál nevstupuje na pokoje hostů, nezbytný úklid 

na pokojích je možný po domluvě pouze na vlastní žádost hosta a za jeho přítomnosti. Hosté si mohou 

zapůjčit úklidové prostředky na recepci. 

18. Host je povinen se v hostelu chovat slušně a dle dobrých mravů. Host nebude vpuštěn do hostelu v 

podnapilém stavu, nebo v silně znečištěném oděvu.  

19. Jakékoliv poškození inventáře hostelu musí host neprodleně nahlásit na recepci. V případě, že vznikne 

škoda na zařízení, nebo vybavení hostelu, hradí host jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí 

nezavinil. 

20. Na pokojích NENÍ povoleno přijímat návštěvy. Pro přijímání návštěv, jsou k dispozici určené společné 

prostory se souhlasem ubytovatele po zapsání návštěvy do knihy návštěv vedenou v recepci hostelu a to 

pouze v době od 10:00 do 20:00 hod. 

21. Z bezpečnostních důvodů, je zakázáno ponechávat děti do 15-ti let bez dozoru dospělých v pokoji 

a ostatních prostorách hostelu. 

22. Zvířata v tomto hostelu nejsou povolena. 

23. Hosté jsou povinni dodržovat noční klid, který je od 22 hodin do 6 hodin ráno. 

24. Před každým odchodem je host povinen zavřít okna na pokoji. 

25. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení hostelu, nebo je možné své 

námitky, připomínky i pochvaly zapsat do knihy, která je umístěna na stolku u recepce. 

26. Bezdrátové připojení WiFi funguje v celém KDS, heslo pro připojení je uvedeno na pokoji. 

27. Hostel KDS neodpovídá za věci vnesené hostem do hostelu ani za škodu na odložených věcech. 

28. Každý host je povinen seznámit se s požárním řádem a poplachovými směrnicemi a v případě nebezpečí 

se jimi řídit. 

29. V případě nebezpečí a problémů v nočních hodinách klepejte na pokoj 47 nebo 48 ve 4. patře vpravo 

na konci chodby. 

 

Přejeme Vám pěkný pobyt v Praze i v KDS! 
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