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PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU

Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu penzionu 
a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s Vaším pochopením. Omezení musela být přijata 
proto, abychom mohli vytvořit dobré podmínky pro pobyt všem hostům.
Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt v našem penzionu.

V UBYTOVACÍCH PROSTORÁCH PENZIONU 
PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ.

1. Provozní řád se vztahuje na ubytovací zařízení penzion Na Bělisku, Březiny 18.

2. V penzionu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen. Za tím účelem 
předloží příslušnému pracovníkovi penzionu hned při příchodu svůj občanský průkaz, plat-
ný cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti a vypíše ubytovací kartu.

3. Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně 
oznámit.

4. Penzion může ve zvláštních případech nabídnout hostu i jiné než původně sjednané ubyto-
vání, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.

5. Host má právo na základě objednaného ubytování se ubytovat od 14.00 hodin, nejpozději do 
22.00 hodin. Penzion pokoj pro hosta rezervuje do 18. hod, není-li na objednávce uvedeno 
jinak nebo telefonicky potvrzeno, že host je na cestě.

6. Host používá prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož i společné prostory pen-
zionu a používá služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno a to po dobu, kterou 
sjednal s penzionem.



7. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 10.00 posled-
ního dne ubytování. V téže době pokoj i uvolní. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, může 
mu penzion účtovat pobyt i za následující den.

8. Host platí účet za ubytování na uvedený počet nocí v souladu s platným ceníkem. Účet je 
splatný při jeho předložení (není-li domluveno jinak) při nástupu ubytování.

9. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu penzion, pokud lze vyhovět, nabídnout  
i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

10. Penzion odpovídá za škodu na věcech, které byly hostem nebo pro něj vneseny, ledaže by 
ke škodě došlo jinak. Vnesené jsou věci, které byly přineseny do prostor, jež byly vyhrazeny 
k ubytování nebo k uložení věcí, anebo které byly za tím účelem odevzdány odpovědnému 
pracovníkovi penzionu. Za peníze a cenné věci odpovídá penzion jen tehdy, převzal-li je do 
úschovy na základě potvrzení.

11. V pokojích nebo ve společenských prostorách penzionu nesmí host bez souhlasu vedení pen-
zionu provádět změny na zařízení, opravy a jakékoliv zásahy do elektrické nebo jiné instalace. 
Závady vzniklé za pobytu hosta penzionu, ohlaste prosím neprodleně pracovníkovi penzionu.

12. V objektu penzionu a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používat vlastních elektrických 
spotřebičů s výjimkou elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně, tj. holících, pří-
padně masážních strojků, vysoušečů vlasů, nabíječek mobilních telefonů, notebooků.

13. Při odchodu zhasne host v pokoji a jeho příslušenství světla, uzavře okna, vodovodní uzávě-
ry, vypne elektrické přístroje a pokoj uzamkne. 

14. Z hygienických důvodů a s ohledem na bezpečnost hostů není dovoleno hostům vstupovat 
bezdůvodně do provozních a technických zařízení penzionu.

15. Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti mladší 10 let bez dozoru dospě-
lých v pokoji a ostatních společenských prostorách penzionu.

16. Noční klid v penzionu je stanoven mezi 22.00 a 6.00 hodinou. Žádáme hosty, aby tuto zása-
du dodržovali vzhledem ke svým spolubydlícím.



17. Při vážném onemocnění nebo zranění hosta zajistí penzion poskytnutí lékařské pomoci, 
případně převoz do nemocnice.

18. Psi, kočky a jiná zvířata v prostorách penzionu mohou být umístěna jen po předchozí domluvě.

19. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že i přes výstrahu penzionu 
jej hrubě porušuje, má vedení penzionu právo smluvní poměr s ním okamžitě zrušit.

20. Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host podle platných předpisů.

21. Případné stížnosti hostů a návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá vedení 
penzionu nebo pověřený pracovník.

22. Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli nebo jeho zá-
stupci a uhradit tímto škodu způsobenou.

23. Host je povinen řídit se požárním řádem, seznámit se s požárními poplachovými směrni-
cemi, případně další zveřejněnou dokumentací a příkazy k zajištění požární ochrany, které 
jsou umístěny v přízemí u schodiště.

24. Vstup na okolní pozemky penzionu  a  parkoviště pouze na vlastní nebezpečí hosta.

25. V případě nutnosti prosím volejte na tel.: 723 627 896. 

Děkujeme. Majitelé penzionu Na Bělisku, manželé Hrudovi.
Provozní řád platí od 7. 10. 2014





STORNO PODMÍNKY PENZIONU NA BĚLISKU
STORNO PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

OBJEDNÁVKY
Hotel přijímá pouze písemné objednávky, a to buď dopisem, faxem nebo emailem.

STORNO
Storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky, (email, dopis).
Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše zálohové platby.

1. Storno musí klient provést písemně (email, fax, dopis) a hotel je povinen klienta také pí-
semně upozornit o přijetí storna (email, fax, dopis).

2. Storno pobytu více jak 30 dní před začátkem akce bez poplatku.

3. Storno pobytu 29 - 14 dní před začátkem akce – poplatek ve výši 25 % .

4. Storno pobytu 13 – 8 dní před začátkem akce – poplatek ve výši 50 %.

5. Storno pobytu 7 - 1 dní před začátkem akce – poplatek ve výši 80 %.

6. V případě, že klient nedorazí a neobsadí předem objednanou kapacitu do 24 hodin od 
rezervovaného pobytu, účtuje hotel storno poplatek 100% z ceny objednávky a pobyt ruší.

DALŠÍ PODMÍNKY
V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek 
je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky. Penzion vrací klientovi 
zpět částku převyšující storno.



STORNO PODMÍNKY PRO FIRMY (NEBO SKUPINY OSOB)

OBJEDNÁVKA
Pezion přijímá pouze písemné objednávky, a to buď emailem nebo dopisem. 

STORNO
Storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (email, dopis).
Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše zálohové platby.

1. Skupinou se rozumí 10 a více osob.

2. Storno musí klient provést písemně (email, dopis) a penzion je povinnen klienta také pí-
semně upozornit o přijetí storna (email, dopis).

3. Storno pobytu více jak 30 - 0 dní před začátkem akce – bez poplatku.

4. Storno pobytu 29 - 14 dní před začátkem akce – poplatek ve výši 50 %.

5. Storno pobytu 13 – 8 dní před začátkem akce – poplatek ve výši 70 %.

6. Storno pobytu 7 - 1 dní před začátkem akce – poplatek ve výši 80 %.

7. V případě, že klient nedorazí a neobsadí předem objednanou kapacitu do 24 hodin od rezer-
vovaného pobytu, účtuje penzion storno poplatek 100 % z ceny objednávky a pobyt ruší.

DALŠÍ PODMÍNKY
1. Je tolerováno 10% snížení počtu hostů ve skupině. 

2. Je - li snížení počtu hostů ve skupině vetší než 10% budou uplatněny výše uvedené  
storno podmínky.

3. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno pod-
mínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky, penzion vrací 
klientovi zpět částku převyšující storno.



PLATEBNÍ PODMÍNKY

ZÁLOHA NA UBYTOVÁNÍ
1. Penzion ubytovává hosta, který zaplatil zálohovou platbu ve výši 50 % z celkové částky dle 

jeho objednávky, přičemž platbu musí host provést dle data splatnosti uvedeného na zálo-
hové faktuře, kterou obdrží emailem od recepce.

2. Zálohová platba není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných 5 a méně dnů 
před příjezdem hosta. V takovém případě probíhá platba v plné výši při odjezdu hosta na 
recepci penzionu.

3. Při furgentních případech, kdy klient tvrdí, že platba již proběhla, ale částka stále není na 
účtu penzionu, pošle klient na recepci penzionu faxem nebo emailem kopii výpisu z účtu, 
která potvrzuje odeslání částky ve prospěch účtu penzionu (ve výši odpovídající zálohové 
platbě dle objednávky klienta).

4. Po přijetí zálohové platby bude hostovi zaslán dopis potvrzující přijetí platby s dalšími 
informacemi týkající se jeho pobytu v penzionu. Potvrzující dopis slouží při příjezdu hosta 
jako možný doklad o složení zálohové platby. V urgentních případech, kdy dopis dorazí na 
adresu klienta později (viz bod 1.2.), není jeho předložení nutné.

5. Na recepci penzionu složí všichni klienti v den příjezdu zbylou 50% část platby (v případě 
bodu 1.1.), popřípadě celou platbu (v případě bodu 1.2.).

6. Po zaplacení zbylé části platby v hotovosti či na platebním terminále (platba kartou) na recep-
ci, bude hostovi předán daňový doklad potvrzující zaplacení celého uskutečněného pobytu. 



PLATBA V HOTOVOSTI
Hotovostní platba může být provedena přímo na recepci penzionu na adrese Březiny 18, 572 
01. Po úhradě požadované částky obdrží host „potvrzení o úhradě“ s uvedením všech služeb, 
které byly objednány a v plné výši a včas uhrazeny.

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA
Úhrada částky bankovním převodem. Jedná se o nejběžnější způsob bezhotovostní úhrady, 
kdy dá host příkaz své bance k převodu částky na účet penzionu (viz níže). 
Č. účtu: 19-5111340297/0100
Variabilní symbol: č. číslo rezervace (sděleno recepcí)
Pozn.po složení zálohové platby na účet Vám bude posláno „potvrzení o úhradě“. 
Jako potvrzení o platbě není akceptován příkaz k úhradě. 
Pokud nepošlete výpis z účtu, je třeba počítat s tím, že bankovní operace trvá cca 2 - 3 pra-
covní dny. Po zaslání výpisu nebo v momentě, kdy se platba objeví na našem účtu, Vám bude 
posláno „potvrzení o úhradě“. 

FAKTURY
V případě firem je možná platba fakturou, která bude vystavena na příchozí objednávku. 
Při platbě fakturou zašlete objednávku s fakturačními údaji Vaší firmy na email: 
penzion@nabelisku.cz. 
Požadujete-li vystavení faktury, bude Vám tato faktura zaslána poštou. 
V případě, že budete požadovat vystavení faktury před realizací platby, bude Vám zaslána 
zálohová faktura. 
Daňový doklad Vám bude vystaven a zaslán po realizaci služeb, přičemž jako datum uskuteč-
nění zdanitelného plnění bude uvedeno datum poslední ealizované služby.
Dostane-li se odběratel do prodlení s placením jakékoli částky, kterou je podle faktury povi-
nen uhradit penzionu Na Bělisku, je penzion Na Bělisku oprávněn účtovat úrok ve výši 0,1% 
z fakturované částky za každý den prodlení. Tím není dotčen nárok penzionu Na Bělisku na 
náhradu vzniklé škody.



ZÁVAZNOST REZERVACE
Pokud dojde k potvrzení objednávky (po ověření kapacity ubytovacího zařízení a stanovení 
konečné ceny pro Klienta) elektronickými prostředky (potvrzený email) nebo faxem, je tato 
objednávka pro Klienta i Ubytovací zařízení závazná.

POPLATEK ZA PŘEDČASNÝ ODJEZD
V případě, že host ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, je 
penzion Na Bělisku oprávněn klientovi vyúčtovat poplatek ve výši 80 % sjednané ceny za kaž-
dý ubytovací den, o který klient svůj pobyt zkrátil. 

ZRUŠENÍ/STORNO UBYTOVÁNÍ, VRÁCENÍ PENĚZ
Zrušení objednávky může klient oznámit písemně formou dopisu, faxem či emailem. Penzi-
on je oprávněn uznat zrušení takové rezervace, která obsahuje minimálně jména osob s jejich 
údaji a číslo rezervace.
Zrušení ubytování se řídí storno podmínkami, se kterými je klient srozuměn a souhlasí s nimi 
v momentě objednávky ubytování v Penzionu Na Bělisku.

Platnost od 8. 8. 2014
Schválil: Mgr. Iva Hrudová
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