
Penzion sv. Anny, Pasohlávky - ubytovací řád 
 
GPS:  48°54'10.353"N, 16°32'33.383"E                                       Recepce: 519 326 323, mobil: 733 161 613 
 
• Host penzionu je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu.  
• Nástup na pobyt je od 14:00 hod. 
• Penzion ubytuje občana, který se řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží občan příslušnému    

pracovníku recepce na požádání svůj občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný doklad o totožnosti. 
• Zaevidovaný host obdrží klíče od pokoje, kolárny a vstupu do areálu a budovy. Od tohoto okamžiku má do 

pokoje  přistup pouze host (hosté). Přístup, personálu penzionu do pronajatého pokoje je omezen pouze 
na nutný rozsah za účelem splnění podmínek ubytováni sjednaných mezi hostem a penzionem (denní 
úklid).  

• Klíče od pokoje a ostatních prostor host předá na recepci po ukončení pobytu. 
• Host ani ubytovatel nejsou oprávněni umožnit užívat pokoje jiným osobám. Pro zajištění maximálního 

soukromí hosta lze sjednat i omezení vstupu personálu penzionu. 
• Host uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hod. posledního dne ubytováni.  
• V době od 22:00 hod do 6:00 hod host dodržuje v penzionu noční klid. 
• Požádá-li host o prodloužení pobytu, může mu penzion, pokud může vyhovět, nabídnout  

i jiný pokoj než ten, ve kterém byl host původně ubytován. 
• Psi, kočky a jiná zvířata nemohou být v penzionu ubytována s výjimkou slepeckého psa doprovázejícího 

nevidomého hosta.  
• Penzion zajistí při zranění hosta poskytnutí první pomoci (lékárnička je na recepci) a v případě potřeby 

přivolá záchrannou službu.  
• V pokoji a v prostorách penzionu není dovoleno bez souhlasu vedení penzionu přemísťovat nábytek, 

vynášet vybavení kuchyňky, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace. 
V penzionu a zvlášť na pokojích není dovoleno hostům používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou 
elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hostů a nabíjení bateriových spotřebičů. Po skončení 
manipulace s nimi je host povinen vytáhnout el. spotřebič ze zásuvky. 

• Host je povinen při odchodu z pokoje  uzavřít okna, vodovodní uzávěry, pokoj uzamknout a zkontrolovat 
vypnutí elektrospotřebičů. 

• Za bezpečnost dětí v celém areálu penzionu jsou odpovědni rodiče, nebo jimi pověřená osoba starší 18-ti 
let.  

• Platba za ubytování se provádí zaplacením zálohové faktury, doplatek v den příjezdu v hotovosti na 
recepci. Platba za doplňkové služby (půjčovna sportovního vybavení, sauna s vířivkou …) je hrazena 
v hotovosti na recepci. 

• V případě hrubého porušení ubytovacího řádu penzionu má vedení penzionu právo od smlouvy o 
poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby. 

• Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob a 
majetek. Při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat 
přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké a 
nebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. 
Dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm platí ve všech prostorách penzionu, mimo 
vyhrazený prostor vně budovy. Odkládání snadno vznětlivých látek (textil, plavky, ručníky apod.) v blízkosti 
el. spotřebičů  je zakázáno z důvodu požární bezpečnosti.  

• Je zakázáno  poškozovat nebo zneužívat hasící přístroje a jiné věcné prostředky požární ochrany. 
• V případě vzniku požáru je každý povinen tento požár uhasit použitím instalovaných hasících přístrojů a 

požárního hydrantu, provést nutná opatření k zabránění jeho šíření. 
• Neprodleně ohlásit vzniklý požár na recepci penzionu, nebo přivolat pomoc pohotovostních služeb dle 

požárních poplachových směrnic. 
• Případnou evakuaci řídí recepční penzionu, včetně kontroly počtu evakuovaných osob a zajištění první 

pomoci hostům. 
• Evakuované osoby a evakuovaný materiál bude soustřeďován na volné ploše v bezpečné vzdálenosti od 

požáru. 
• Provoz doplňkových služeb – sauna s vířivkou, půjčování kol a souvisejících potřeb, cyklotrenažerů a 

sportovních potřeb se řídí vlastním provozním řádem. 
• V penzionu je možno objednat snídani, která se podává v době od 8:00 – 9:30 hod. 
• V našem zařízení, v souladu s platnou legislativou třídíme odpad. Dovolujeme si proto hosty požádat o 

ukládání běžného odpadu do odpadkových košů a plastů do označených nádob. 
 
Přejeme příjemný pobyt                                                                      Mons. Mgr. Jiří Mikulášek 
                    generální vikář, v.r. 


