
1 
 

Předsmluvní informace pro zájemce o ubytování na Vitalbě  

Vážení zájemci o ubytování,  

v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejm. ust. § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „obč. zák.“) a dále příslušných ust. 
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, Vám poskytuji 
následující informace, které si prosím přečtěte v předstihu před uzavřením smlouvy o ubytování:   

1. Poskytovatelem ubytování je:  
Paní Lenka Gallo, IČO: 65155033, se sídlem Ortenovo náměstí 1321/29, Praha 7, PSČ: 170 00,  
podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku 
T.: +420 724 472 351 
e-mail: info@vitalba.cz 

         Zákazníkem je: 
Zákazníkem je osoba, která s poskytovatelem ubytování uzavírá smlouvu o ubytování; zákazník 
učiněním poptávky po ubytování potvrzuje, že je způsobilý smlouvu o ubytování uzavřít. Zákazník 
může uzavřít smlouvu o ubytování též ve prospěch třetích osob (ubytovaných).  
 

2. Označení služeb poskytovatele ubytování: 
Nabízíme Vám ubytování v Apartmánu (Jednička nebo Dvojka) v Chianni, v provincii Pisa, v Itálii, 
Toskánsku (dále též jen „ubytovací prostory“) – pro bližší informace si prohlédněte informace a 
fotografie na našem webu www.vitalba.cz, zejm. v sekci Ubytování, případně se ptejte, my Vám 
v nejkratší možné době odpovíme. Ubytování v ubytovacích prostorech můžeme poskytnout 
pouze v případě, že již nejsou rezervovány jiným zákazníkem, který byl při závazné rezervaci 
rychlejší. 
 

3. Náklady na sjednání smlouvy o ubytování  
Neúčtujeme žádné zvláštní náklady na prostředky komunikace na dálku použité při uzavírání 
smlouvy o ubytování. 

 
4. Způsob uzavření smlouvy:  

Pošlete nám e-mail s uvedením Vašeho jména a příjmení, poptávaného termínu ubytování, 
poptávaného apartmánu, v kterém chcete být ubytováni, a počtu osob, které chcete ubytovat, a 
my se s Vámi spojíme a potvrdíme, zda je požadovaný apartmán v daném termínu volný; 
současně Vás požádáme o sdělení dalších informací, které potřebujeme pro přípravu návrhu Vaší 
smlouvy o ubytování, kterou Vám následně zašleme spolu s všeobecnými podmínkami ubytování 
(dále společně též „nabídka“) e-mailem k odsouhlasení spolu se zálohovou fakturou na úhradu 
rezervačního poplatku. V případě, že Vás naše nabídka osloví, uhraďte rezervační poplatek dle 
zálohové faktury; úhradou rezervačního poplatku vyjadřujete Váš závazný souhlas s nabídkou a 
všemi podmínkami ubytování v ní uvedenými; smlouva o ubytování je řádně uzavřena až 
v okamžiku řádné a včasné úhrady rezervačního poplatku a od tohoto okamžiku se stává pro obě 
strany závaznou a účinnou.  
 

5. Rezervační poplatek (nevratná záloha) 
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Rezervační poplatek ve výši 200€ požadujeme uhradit do 5 pracovních dnů ode dne doručení 
zálohové faktury na Váš e-mail. Řádně a včas uhrazený rezervační poplatek bude použit na úhradu 
celkové ceny Vašeho ubytování. V případě, že bude smlouva o ubytování následně (bez našeho 
zavinění) zrušena, rezervační poplatek se zásadně nevrací (podrobnosti a výjimky viz dále v bodě 
11. – storno podmínky). V případě, že nebude rezervační poplatek v plné výši a včas uhrazen, 
zaslaná nabídka ubytování pozbývá závaznosti, a poskytovatel ubytování tak není povinen Vám 
nabídnuté ubytování rezervovat a zajistit.  

 
6. Cena ubytování a její úhrada  

Zbylou cenu ubytování (tj. cenu ubytování poníženou o rezervační poplatek) je třeba uhradit 
dopředu, před nástupem na ubytování, a to  ve dvou dalších platbách splatných v termínech dle 
smlouvy o ubytování (poslední platba na cenu ubytování dále též označována jako „doplatek na 
cenu ubytování“).(   
 
Celková cena ubytování a jednotlivých plateb na ni bude vycházet z ceníku dostupného na těchto 
webových stránkách www.vitalba.cz v sekci Obsazenost a ceník (dále též jen „Ceník“) a přesná 
výše bude uvedena ve smlouvě o ubytování. 

 
7. Další účtované poplatky 

         Vedle ceny ubytování účtujeme dále tyto poplatky, které jsou splatné v den splatnosti doplatku 
na cenu ubytování dle bodu 6 shora:   

(i) poplatek za každou osobu starší 10 let ve výši 30€ za týden,  
(ii) jednorázový poplatek za domácího mazlíčka ve výši 35€,  
(iii) poplatek za konečný úklid ve výši 70€. 

  
8. Kauce na náhradu škod způsobených v ubytovacích prostorech 

Dále požadujeme uhradit kauci coby jistotu, že nahradíte případnou škodu, pokud nějakou 
v souvislosti s ubytováním způsobíte v ubytovacích prostorech. Výše kauce bude stanovena ve 
smlouvě o ubytování a bude vycházet z Ceníku platného ke dni učinění nabídky. Kauce bude 
hrazena převodem na účet poskytovatele ubytování a je splatná nejpozději v den nástupu na 
ubytování. Kauce Vám bude v plné výši vrácena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
ukončení Vašeho ubytování za předpokladu, že předáte ubytovací prostory poskytovateli 
ubytování bez závad; poskytovatel ubytování vrátí zaplacenou kauci převodem na účet, z kterého 
platbu kauce obdržel. V opačném případě je poskytovatel ubytování oprávněn si kauci ponechat 
na náhradu způsobených škod. Tím není dotčeno jeho právo domáhat se zbytku náhrady škody, 
pokud nebude zaplacená kauce plně postačovat na úhradu veškeré Vámi způsobené škody.   

 
9. Způsob platby ceny ubytování, poplatků a kauce 

Poskytovatel ubytování aktuálně není plátcem DPH, o DPH se tedy cena nezvyšuje. Na cenu 
ubytování a ostatní účtované poplatky a platby vystaví poskytovatel ubytování zákazníkovi 
předepsaný účetní doklad. Veškeré předepsané platby (cena ubytování, poplatky, kauce) budou 
hrazeny převodem na účet poskytovatele ubytování uvedený ve smlouvě o ubytování a pod 
variabilním symbolem, kterým bude č. smlouvy o ubytování. Poskytovatel ubytování platby 
v hotovosti nepřijímá. 
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10. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění: 
V případě, že zjistíte jakékoli vady našich služeb nebo ubytovacích prostor, bez odkladu nás o tom 
informujte, abychom mohli zjednat nápravu. Spojit se s námi můžete na e-mailové adrese a tel., 
které jsou uvedeny shora v bodu 1. těchto informací., případně se můžete obrátit na kontaktní 
osobu poskytovatele, na kterou budou kontakty uveřejněny v ubytovacích prostorech.  
V případě vadného plnění máte především právo na bezplatné odstranění vad, pokud včas vady 
vytknete. V případě, že vady nebudou odstranitelné nebo nebudou bezodkladně po Vaší 
reklamaci odstraněny, máte nárok na slevu z ceny ubytování. V případě závažného porušení 
našich povinností (podstatných vad ubytování, které nebudou bezodkladně odstraněny, nebo 
v případě opakovaného výskytu podstatných vad nebo při výskytu více než jedné podstatné vady 
ubytování) máte právo od smlouvy o ubytování okamžitě odstoupit; v takovém případě Vám 
bude vrácena poměrná (nespotřebovaná) cena ubytování a poplatků za osobu a domácího 
mazlíčka. 
Poskytovatel ubytování nebo jeho zástupce Vám vydá písemné potvrzení o tom, kdy jste právo 
uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; a dále potvrzení 
o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

 
11. Možnosti ukončení smlouvy o ubytování ze strany zákazníka a storno poplatky: 

Zákazník má právo ukončit smlouvu o ubytování oznámením zaslaným poskytovateli ubytování 
na kontaktní e-mailovou adresu, a to kdykoli, před nástupcem na ubytování nebo v jeho průběhu, 
i bez udání důvodu. Smlouva končí dnem doručení oznámení o ukončení poskytovateli ubytování, 
a ubytovatel od tohoto dne uveřejní na svém webu www.vitalba.cz informaci o uvolnění 
ubytovacích prostor.  
 
V případě, že zákazník ukončuje smlouvu o ubytování bez důvodu nebo z jiného důvodu než pro 
podstatné porušení povinností poskytovatele ubytování, je poskytovatel ubytování oprávněn po 
něm požadovat dále uvedené storno poplatky (coby odstupné), pokud se ubytovateli již nepodaří 
zajistit odpovídající úhradu od náhradního zákazníka na ubytování do rezervovaného apartmánu 
na závazně rezervovaný termín, a to buď tak, že mu za sebe náhradníka nabídne zákazník, který 
ubytování zrušil, nebo způsobem uvedeným shora (tj. díky uveřejnění informace o uvolnění 
apartmánu na webu www.vitalba.cz). Ubytovatel není povinen jiným způsobem náhradníka 
shánět.   
 
Ubytovatel v případě zajištění náhradníka, vrátí zákazníkovi plnou výši nespotřebované ceny 
ubytování a poplatků do 5 pracovních dnů ode dne, v kterém přijme plnou odpovídající úhradu 
od náhradníka. V případě, že ubytovatel náhradníka nezíská, vrátí ubytovatel zákazníkovi částku 
odpovídající výši nespotřebované ceny ubytování a poplatků snížené o dále stanovené storno 
poplatky nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne plánovaného data ukončení ubytování.  

 
Výše storno poplatků při zrušení smlouvy ze strany zákazníka:  

(i) v případě storna 45 dní a déle před nástupem na ubytování činí storno poplatek 30% 
z ceny ubytování (zahrnující též rezervační poplatek coby zálohu na cenu ubytování); 

(ii) v případě storna v době 45 až 30 dní před nástupem na ubytování činí storno 
poplatek 50% z ceny ubytování (zahrnující též rezervační poplatek); 



4 
 

(iii) v případě storna v době kratší než 30 dní před nástupem na ubytování činí storno 
poplatek 70% z ceny ubytování (zahrnující též rezervační poplatek); 

(iv) v případě, že zákazník zruší smlouvu o ubytování (bez důvodu nebo z jiných důvodů 
než pro podstatné porušení povinností ubytovatele) v den nástupu na ubytování 
nebo v jeho průběhu, je zákazník povinen zaplatit poskytovateli ubytování 
poměrnou část ceny ubytování za dny, po které byl v ubytovacích prostorech 
ubytován, a storno poplatek ve výši zbylé výše ceny ubytování, na kterou by měl 
poskytovatel ubytování nárok, pokud by byla smlouva o ubytování řádně splněna, 
jakož i poměrnou část poplatků za osoby a domácího mazlíčka a plnou výši poplatku 
za konečný úklid.  

 
Zákazník má právo ukončit smlouvu před nástupem na ubytování bez zaplacení odstupného, 
jestliže v místě pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly po uzavření smlouvy 
nevyhnutelné a mimořádné negativní okolnosti, které mají významný dopad na poskytování 
ubytovacích služeb (zejm. přírodní katastrofy); v takovém případě vrátí poskytovatel ubytování 
zákazníkovi plnou výši nespotřebované ceny ubytování a poplatků, neponíženou o shora uvedené 
storno poplatky. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností poskytovatel uvádí, že toto se nevztahuje 
na okolnosti na straně zákazníka nebo ubytovaných osob (jako je nemoc apod.).  
 
V případě, že zákazník oprávněně ukončí smlouvu o ubytování z důvodu podstatného porušení 
povinností poskytovatele ubytování, vrátí mu poskytovatel ubytování zpět plnou výši zaplacené 
a nespotřebované ceny ubytování a příslušných poplatků bez odkladu, nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne ukončení smlouvy.  

 
12. Ukončení smlouvy ze strany poskytovatele ubytování a smluvní pokuty:  

Poskytovatel ubytování je oprávněn ukončit řádně uzavřenou smlouvu o ubytování:  
(i) v případě podstatného nebo opakovaného porušení povinností zákazníka nebo osob 

s ním ubytovaných, a to ať již před nástupem na ubytování (zejm. pokud jde o 
povinnost zaplatit řádně a včas sjednanou cenu ubytování) nebo v průběhu ubytování 
(pokud jde o povinnosti v souvislosti s ubytováním);  

(ii) pokud mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, pro které 
není schopen zákazníkovi ubytování dle smlouvy zajistit (zejm. provozní překážky 
jako havárie vody apod.).  
 

V případě, že bude smlouva ukončena poskytovatelem ubytování z důvodu dle bodu 12. písm. (i) 
shora, je zákazník povinen zaplatit poskytovateli vedle poměrné části (spotřebované) ceny 
ubytování a poplatků též smluvní pokutu ve výši odpovídající shora stanoveným storno 
poplatkům stanoveným pro případ zrušení smlouvy ze strany zákazníka (výše se odvíjí od doby, 
kdy k ukončení smlouvy dochází).  
 
V případě, že bude smlouva ukončena poskytovatelem ubytování z důvodu dle bodu 12. písm. (ii) 
shora, vrátí poskytovatel zákazníkovi plnou výši zaplacené nespotřebované ceny ubytování a 
poplatků zpět; zákazník ale nemá právo na náhradu jiné újmy, případně mu zrušením ubytování 
způsobené, pokud poskytovatel zrušení ubytování, příp. vznik důvodů k jeho zrušení nezavinil.     




