
Lukáš Lička 
APARTMÁN  
Český Rudolec 126 
 

Všeobecné podmínky pro poskytnutí ubytovacích služeb 
 
Vzájemný vztah mezi klientem a poskytovatelem služeb Lukášem  Ličkou, Český Rudolec 
126, IČ 706 50 489 (dále jen „poskytovatel“) se řídí Občanským, případně Obchodním 
zákoníkem a je upraven těmito podmínkami. 
 
1. Předmět prodeje 

Poskytovatel zajistí ubytování v apartmánu, jehož příslušenství tvoří tři dvoulůžkové 
pokoje, společenská místnost s kuchyňským koutem, společná koupelna a WC. 
V ceně ubytování je částka za pobyt, teplo, vodu, el. proud, lůžkoviny a závěrečný úklid. 
Klient však musí předat pokoj a zejména kuchyňský kout uklizen. 
Pokud není ujednáno jinak, je nástup do zařízení v den příjezdu mezi 14. a 20. hodinou. 
Klient musí uvolnit pokoje v den odjezdu do 10. hodiny. 

2. Smluvní vztah 
     Smluvní vztah vzniká na základě uzavření ústní nebo písemné dohody. 
3. Platební podmínky 

Ceny za pobyt a služby jsou smluvní a vycházejí z platného ceníku. Pokud není ujednáno 
jinak, je klient povinen uhradit 50% z celkové ceny do 9 dnů po obdržení rezervačního 
dokladu. 
V případě nezaplacení zálohy nemůže být rezervace pobytu akceptována. Doplatek za 
pobyt a služby se platí při příjezdu. 
Cena zahrnuje místní poplatek za rekreační pobyt. Poplatek městskému úřadu za 
rekreační pobyt ve výši stanovené místní vyhláškou, hradí klient poskytovateli 
služeb, 
ten jej však odvádí městskému úřadu . 

4. Stornovací poplatky 
Klient má právo kdykoliv odstoupit od smlouvy, a to písemnou formou. Zrušení smlouvy 
nastává okamžikem převzetí oznámení. Při odstoupení je klient povinen zaplatit storno 
poplatky ve výši: do 14 dnů před nástupem - 100% z ceny zálohy. 
Při odstoupení od smlouvy ze strany klienta více jak 14 dní před nástupem bude vrácena 
celá záloha, snížená o 25,- Kč (náklady na poštovné a bankovní služby). 
V případě odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele služeb obdrží klient zálohu zpět 
v plné výši. 

5. Pojištění 
Poskytovatel služeb nezajišťuje individuální pojištění klientů. 

6. Škody 
Klient je povinen uhradit škody v ubytovacím zařízení nebo na pronajatých věcech, které 
způsobil on nebo osoby s ním společně na jeho žádost ubytované. 

7. Závěrečné ustanovení 
Ceník a smluvní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky. Klient zaplacením zálohy 
stvrzuje, že se seznámil s podmínkami v plném rozsahu a souhlasí s nimi. 
 


