
Ubytovací a provozní řád

(výcvikové středisko – chatky – Lipno Karlovy Dvory)

1. Ubytovací a provozní řád výcvikového střediska se vztahuje na vyčleněný prostor ubytovací
jednotky v areálu Karlovy Dvory, jejímž provozovatelem je Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích, Zemědělská fakulta.

2. Využití střediska je organizováno dle schváleného harmonogramu na základě zpracovaného:

– rozvrhu výcvikových kurzů pro příslušný rok, nejpozději do 31. 3.

– požadavků zaměstnanců JU, časový harmonogram předložit ke schválení do 31. 5.

– volné ubytovací kapacity pro komerční využití (neomezeně)

Ubytování osob je podřízeno předpisům a evidenci ubytovacích zařízení.

3. Cena za ubytování bude stanovena dle kalkulačního vzorce uvedeného ve směrnicích a do-
plňkové činnosti JU ZF a to samostatně pro kategorii:

– kurzy pro studenty

– ubytování zaměstnanců

– ubytování ostatních

Platby za ubytování se inkasují fakturou nebo v hotovosti správci výcvikového střediska.

4. Objednávky na ubytování přijímá a vyřizuje Šárka Strobová (Zemědělská fakulta, budova „B“
– Studentská 1668, České Budějovice) osobně nebo telefonicky (387 772 780; 724 076 102)
nebo správce střediska (728 446 919) a vedou o nich písemnou evidenci.

5. Bezpečností a protipožární opatření jsou dány Vnitřním řádem ZF JU a jeho dodatky.

6. V prostoru střediska se může ubytovat pouze občan, který se řádně přihlásí na recepci umístěné
při vjezdu do areálu a po předložení průkazu totožnosti.

7. Objednávku, která byla ubytovatelem potvrzena, může objednatel zrušit nebo změnit bez stornopoplatku,
a to nejméně 30 dnů před oznámeným dnem příchodu.

8. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, nástup na pobyt od 14.00 hodin. Host je povinen
opustit ubytovací jednotku nejpozději v den skončení pobytu do 10.00 hodin. Nedodrží-li host
tuto lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další následující den.

9. Při ukončení pobytu je povinnost předat chatku správci dokonale uklizenou, bez závad a uhradit
naměřenou spotřebu elektrické energie.

10. Škody na majetku způsobené jednáním nebo opomenutím, hradí osoby, které je způsobili a to
v hotovosti správci střediska. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle
obecně závazných předpisů.

1



11. V ubytovací jednotce (chatka) nesmí být bez souhlasu správce přemíst’ován nábytek, ani jinak
nic měněno.

12. Ubytovaní hosté jsou povinni dávat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených
místech. Ostatní odpad není dovolen v celém středisku nikam ukládat.

13. Ubytovaní hosté jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Parkovat vozidla mohou pouze v pros-
torech k tomu vyčleněných, zákaz mytí vozidel v areálu.

14. V době od 22.00 hodin do 7.00 hodin je nutno dodržovat noční klid.

15. Rozdělávání ohně je povoleno pouze na místě k tomu vyhrazeným provozovatelem střediska.
Zákaz používání dřeva, které je určeno pro vytápění chatek.

16. Při ukončení pobytu v ubytovacím zařízení musí hosté zhasnout světla, zavřít okna, dveře, klíč
a ložní prádlo odevzdat správci střediska.

17. Další důležitá upozornění:

– ubytované osoby nesmí zasahovat do elektrického zařízení

– závady nutno hlásit správci střediska

– jízdní kola lze umístit pouze v chatkách a kolo musí být řádně uzamčeno

– povinností ubytovaného je při odchodu řádně uzavřít okna a i dveře

– za děti nesou plnou odpovědnost rodiče

– při hromadných akcích (výcvikové kurzy, apod.) je povinností vedoucího (pedagoga)
seznámit účastníky s ubytovacím a provozním řádem

– kouření v chatkách není dovoleno

– zákaz používání vlastních elektrických spotřebičů

18. Každý host se musí seznámit s tímto ubytovacím a provozním řádem a je povinen jej dodržovat
počínaje dnem nástupu.

Tento ubytovací a provozní řád platí od 1. 1. 2010

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., v. r.
děkan ZF JU
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