
HOTELOV  UBYTOVACÍ ÁD 
Provozovatel: Maximus Resort, a. s., Hrázní 327/4a, 635 00 Brno, I : 26965437, DI : CZ26965437 

1. Hotel poskytuje slu by dle svého za azení odpovídající úrovni hotelu. 

2. Hosty bez p edchozí potvrzené a garantované rezervace nebo zaplacené ástky za ubytování není hotel povinen 
ubytovat.

3. Hotel je oprávn n ubytovat pouze hosta, kter  má platnou rezervaci. Rezervace je platná pouze pokud je

p edem garantovaná platební kartou nebo uhrazena zálohovou fakturou. Pokud host svoji rezervaci negarantoval nebo neuhradil p edem, je hotel oprávn n 
ubytování hosta odmítnout. 

4. Hotel je oprávn n ubytovat pouze hosta, kter  se ádn  zaregistruje. Host je povinen p i p íjezdu p edlo it platn  doklad toto nosti, cizinec cestovní doklad ve 
smyslu zákona o pobytu cizinc  na území R, dále vyplnit a podepsat registra ní formulá  „P ihlá ení hosta“. Registrace na hotelové recepci se vztahuje i na nezletilé 
dít . 

5. Pokud se host neproká e platn m dokladem toto nosti (ob ansk  pr kaz, cestovní pas) je hotel oprávn n ubytování hosta odmítnout s ohledem k zákonu o 
místních poplatcích pro eské ob any a k zákonu 314/2015 Sb. pro zahrani ní klienty. 

6. ádn m p ihlá ením vzniká hostovi právo na p echodné ubytování po sjednanou dobu. 

7. Poté hotel vydá hostovi ipovou hotelovou kartu od pokoje. V p ípad  ztráty klí e je host povinen neprodlen  ztrátu nahlásit na recepci. V p ípad , e tak 
neu iní, hotel nenese odpov dnost za vzniklou kodu související se ztrátou klí e. Za ztracen  klí i zni ení ipové hotelové karty je hostovi ú tován poplatek ve v i 
100 K . 

8. Na základ  potvrzené a garantované nebo p edem zaplacené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 15.00 h do následujícího dne 11.00 h v den 
odjezdu. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkou ur eno jinak. P ípadné brzké ubytování p ed 15.00 h je nutné dohodnout p edem, v 
okam iku rezervace pokoje a vy kat na odsouhlasení a p ípadné nacen ní této nadstandardní slu by hotelem. 

9. V p ípad  zru ení garantované rezervace mén  jak t i dny p ed plánovan m p íjezdem ze strany hosta, hotel ú tuje poplatek ve v i 100 % z celkové ceny 
ubytování a v ech objednan ch slu eb hotelu. V p ípad  negarantované rezervace je hostovi pobyt rezervován nejdéle t i dny p ed plánovan m p íjezdem, 
následn  se pobyt ru í. 

10.Zru ení potvrzené rezervace dárkov m certifikátem. Zru ení rezervace bez poplatku je mo né nejpozd ji 3 dny p ed p íjezdem hosta. V p ípad , e rezervaci host 
zru í mén  jak 3 dny p ed p íjezdem, hotel si ú tuje 100 % z celkové ceny ubytování a v ech objednan ch hotelov ch slu eb, které jsou sou ástí dárkového 
certifikátu. Následn  dárkov  certifikát pozb vá platnosti. 

11. Ubytování v hotelu je povoleno pouze osobám, které nejsou naka eny infek ními nemocemi a není na nich vid t po ití alkoholu a drog. 

12. Hotel si vyhrazuje právo ve v jime n ch p ípadech nabídnout hostovi jiné ne  sjednané ubytování, pokud se podstatn  neli í od potvrzené objednávky. 

13. Po ádá-li host o prodlou ení ubytování oproti sjednané dob  a hotel má volné kapacity, m e b t ubytovací doba prodlou ena. Hotel v ak v takovém 
p ípad  m e nabídnout hostovi jin  pokoj ne  ten, ve kterém byl p vodn  ubytován. 

14. Za ubytování a ostatní rezervované slu by je host povinen uhradit v souladu s platn m ceníkem hotelu p i p ihlá ení na recepci na základ  p edlo eného ú tu, 
resp. faktury, spolu s vyú továním poskytnut ch záloh ze strany hosta. P i pobytu del ím, ne  sedm dní je host povinen uhradit cel  pobyt nejpozd ji sedm  den 
pobytu, pokud se hotel s hostem nedohodl jinak. 

15. Ubytování kon í datem sjednan m s hostem, a to dnem, ke kterému se host odhlásí. K ádnému odhlá ení je t eba, aby host do 11.00 h vyklidil pokoj, odevzdal 
ipovou kartu na recepci a uhradil ú et. Pokud tak neu iní a pokud nebylo dohodnuto jinak, je hotel oprávn n ú tovat mu poplatek za pozdní odjezd, p ípadn

pobyt za dal í noc. Hotel je rovn  oprávn n vyú tovat hostovi pobyt za celou p edchozí noc, pokud se ubytuje p ed 6. hodinou ranní. 

16. P i ukon ení pobytu je host povinen nahlásit ve kerou konzumaci z minibaru na recepci hotelu. Pokud host konzumaci zatají, bude mu tento doplatek zaslán 
fakturou nebo sta en z kreditní karty. 

17. Host je povinen se ihned po p íchodu do vyhrazen ch ubytovacích prostor p esv d it o úplnosti vybavení a jeho stavu dle seznamu vybavení a p ípadné 
chyb jící i po kozené vybavení bezodkladn  ohlásit na recepci. V p ípad  jakékoliv kody na vybavení zji t né b hem ubytování je host rovn  povinen ohlásit ji 
na recepci hotelu. 

18. Host je oprávn n u ívat hotelové za ízení dle p ilo en ch návod  pouze k ú el m, ke kter m je ur eno. 

19. Host nesmí bez souhlasu vedení hotelu provád t v prostorách vyhrazen ch k u ívání ádné podstatné zm ny, tzn., nesmí p emís ovat za ízení a provád t jakékoliv 
zásahy do elektrické sít  nebo jin ch instalací. 

20. V hotelu není host m dovoleno pou ívat vlastní elektrické spot ebi e. Toto na ízení se net ká elektrick ch spot ebi  ur en ch  
k osobní hygien (holicí strojek, masá ní strojek, vysou e vlas atd.) a spot ebi  s mal m p íkonem slou ícím osobní pot eb (notebooky, nabíje ky k 
fotoaparát m, mobilním telefon m atd.). 

21. Host nese odpov dnost za kodu zp sobenou na vybavení hotelu, pokud neproká e, e ji nezavinil, a je povinen mu tuto kodu neprodlen  uhradit. Tento 
nárok hotelu se vztahuje i na kodu, která je zji t na a  po odjezdu hosta. 

22. Pro p ijímání náv t v jsou k dispozici spole enské prostory hotelu. V ubytovací ásti m e host p ijímat náv t vy pouze od 8.00 do 22.00 h se souhlasem 
pracovníka recepce. Mimo tuto dobu mají do ubytovací ásti p ístup pouze ubytovaní hosté a zam stnanci hotelu. 

23. Host smí do prostor hotelu vodit domácí a jiná zví ata jen s v domím recepce hotelu a pouze za p edpokladu, e majitel proká e jejich nezávadn  zdravotní 
stav. Cena za pobyt zví ete se ú tuje dle platného ceníku. Ve v ech ve ejn ch prostorách hotelu musí b t ka d  pes na vodítku a mít náhubek. Psi ani jiná zví ata 
nesmí odpo ívat/le et na l ku nebo jiném za ízení hotelu, které slou í k odpo inku host . Za zví e odpovídá v plném rozsahu host, kter  zví eti pobyt v pokoji 
umo nil. 

24. Host nesmí do prostor hotelu vná et nebezpe né p edm ty a látky (ostré p edm ty, zbran , v bu niny, ho laviny, íraviny, jedy apod.), omamné i psychotropní 
látky, dále p edm ty i látky siln  zapáchající. 



25. Ve vnit ních prostorách hotelu je kou ení zakázáno. P i poru ení zákazu bude hostovi ú tována ástka za 
nadstandardní úklid. 

26. Host je povinen dodr ovat od 22.00 do 6.00 h no ní klid a nesmí omezovat ostatní ubytované hosty. Se souhlasem provozovatele mohou b t v prostorách 
hotelu organizovány spole enské akce i po 22. hodin , a to v prostorách k tomu ur en ch. 

27. K hotelu je povoleno vcházet a vjí d t pouze po p ístupov ch komunikacích, parkování vozidel je povoleno na místech k tomu ur en ch. Hotel nezodpovídá za 
odcizení, p ípadn  po kození motorov ch vozidel ponechan ch na hotelovém parkovi ti. Hotel doporu uje host m, aby se p esv d ili o ádném uzam ení a 
zabezpe ení vozidla. Také doporu uje nenechávat ve vozidle voln  polo ené osobní a cenné v ci. Hotel nenese odpov dnost za kody zp sobené hostem 
t etím osobám na parkovi tích hotelu. Hotel si vyhrazuje právo po adovat a vyú tovat kodu, je  vznikne na majetku hotelu vozidlem hosta. 

28. Z bezpe nostních d vod  není dovoleno ponechat ubytované d ti do deseti let v pokoji a ostatních prostorách hotelu bez dozoru dosp l ch osob. Za 
p ípadné kody zp sobené d tmi nese plnou odpov dnost jejich zákonn  zástupce. 

29. V p ípad  onemocn ní i poran ní hosta zajistí hotel léka skou pomoc. Poplatek za p evezení a o et ení si hradí host sám. V jimkou je situace, kdy je hotel 
zodpov dn  za vzniklé onemocn ní i poran ní hosta. 

30. Host je povinen p i ka dém odchodu z pokoje uzav ít vodovodní kohoutky, zhasnout sv tla, zav ít okna a dve e na balkon  
a pokoj uzamknout.

31. B hem pobytu v areálu hotelu je ka d  host povinen chovat se tak, aby nezp sobil vznik po áru. Chování host
v p ípad  po áru je upraveno v po árních poplachov ch sm rnicích, které jsou s plánem úniku zve ejn ny na ka dém pokoji p i vstupních dve ích a slou í jako 
úniková cesta. 

32. Po ár v prostorách hotelu je vyhla ován automaticky, opticko-d mov mi hlási i, které jsou instalovány v hotelov ch pokojích  
a ve ejn ch prostorách hotelu. Na chodbách ka dého podla í jsou umíst ny dotykové hlási e, které slou í pro manuální vyhlá ení po áru. 

33. V p ípad  po áru jsou hosté povinni nahlásit po ární poplach a na uha ení plamen  mohou pou ít p enosn  p ístroj, kter  se nachází na chodb  ka dého 
podla í. 

34. Hotel odpovídá host m za kodu na v cech vnesen ch nebo odlo en ch v souvislosti s ubytováním podle ustanovení ob anského zákoníku. Vnesené v ci jsou 
v ci p inesené do prostor, které byly ur eny k ubytování nebo k ulo ení v cí, anebo v ci, které byly za tímto ú elem odevzdány odpov dnému pracovníkovi 
hotelu. Hotel neru í za kody, které vzniknou ubytovanému jeho nedbalostí, nap . neuzam ením ubytovacích prostor apod. Právo na náhradu kody musí b t 
uplatn no bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji v ak do 15 dn  po dni, kdy se po kozen  o kod  dov d l. 

35. V ka dém hotelovém pokoji se nachází trezor a host je povinen ho vyu ít k ulo ení sv ch cenn ch v cí nebo m e vyu ít mo nosti hotelového trezoru na recepci. 
Hotel p ebírá zodpov dnost za peníze a cennosti pouze v p ípad , kdy byly ulo eny pracovníkem hotelu v hotelovém trezoru na recepci. 

36. Vstup do obsazeného hotelového pokoje je povolen pokojské, která má dan  pokoj p id len , vedoucímu 
housekeepingu, vedoucímu recepce, vedení hotelu a údr bá i p i nahlá ení technické poruchy v pokoji. 

37. Ve ve ejn ch prostorách hotelu a na terase ádáme hosty, aby dodr ovali zásady slu ného chování. Není povoleno se pohybovat bez oble ení, bez bot, v 
hotelov ch pantoflích a v maskách/tematick ch kost mech. V p ípad  nedodr ení uveden ch zásad si hotel vyhrazuje právo hosta neobslou it. 

38. Zapomenuté v ci host  v hotelu jsou evidovány a uskladn ny po dobu jednoho m síce. Zapomenuté v ci hotel 
po le hostovi jen v p ípad  po ádání a na náklady hosta. 

39. Management hotelu p ivítá jakékoliv návrhy na zlep ení a zárove  d kuje za kritické p ipomínky. Dotazník 
spokojenosti je k dispozici na hotelov ch pokojích. 

40. Host je povinen po celou dobu ubytování dodr ovat ustanovení tohoto Ubytovacího ádu. Pokud host i p es v strahu hrub  poru uje Ubytovací ád nebo 
dobré mravy, je hotel oprávn n odstoupit od poskytování ubytovacích slu eb p ed uplynutím dohodnuté doby. Hotel má právo na plnou úhradu ceny ubytování. 
Host musí následn  bezodkladn  opustit hotel. 

Host poskytující hotelu p i vzniku ubytovací slu by své osobní údaje ze sv ch doklad  souhlasí se shroma ováním, uchováním  
a zpracováním osobních údaj  poskytnut ch správci, Maximus Resort, a. s., I  26965437, pro ú el stanoven  ní e. Tento souhlas ud luje dobrovoln  pro v echny údaje 
poskytnuté, a to po dobu 10 let ode dne ud lení souhlasu. Sv m podpisem (p ípadn  za krtnutím p íslu ného pole v p ípad  internetového formulá e) potvrzuje, e byl 
upozorn n na svá práva související se správou  
a zpracováním osobních údaj , zejména na to, e má dle NA ÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochran  fyzick ch osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údaj  právo sv j souhlas bezplatn  kdykoliv odvolat, e má právo p ístupu  
k osobním údaj m a právo na opravu t chto osobních údaj , blokování nesprávn ch osobních údaj , jejich likvidaci atd., a e má právo obrátit se v p ípad
domn lého poru ení sv ch práv na Ú ad pro ochranu osobních údaj . V souladu s tímto na ízením jsou v echny poskytnuté údaje shroma ovány a zpracovávány 
v hradn  pro marketingové ú ely správce, a to pro rozesílání marketingov ch informací. Správce prohla uje, e bude s poskytnut mi údaji nakládat v souladu s platn mi 
právními p edpisy, a e bude shroma ovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro napln ní stanoveného ú elu a zpracovávat je pouze v souladu  
s ú elem, k n mu  byly shromá d ny. Zam stnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základ  smlouvy se správcem, a dal í osoby 
jsou povinny zachovávat ml enlivost o osobních údajích, a to i po skon ení pracovního pom ru nebo prací. Host poskytující hotelu p i vzniku ubytovací slu by své 
osobní údaje ze sv ch doklad  souhlasí se zpracováním  
a uchováním sv ch osobních údaj  ve spole nosti Maximus Resort, a. s. ve smyslu s tímto na ízením a zárove  souhlasí se zpracováním jím poskytnut ch osobních údaj
pro marketingové ú ely. Provozovatel se zavazuje s t mito údaji nakládat v souladu s platn mi právními p edpisy a u ívat je pouze pro rozesílání marketingov ch 
informací a v dy tak, aby zamezil jakékoliv újm  osoby, které se údaje t kají. 

41. Tento Ubytovací ád je k dispozici host m na pokojích a na recepci hotelu a nab vá platnosti dne 1. 6.  2021. 

V Brn    1. června 2021 

Marek Bou ka 
editel hotelu Maximus Resort


