
 
 

Všeobecné podmínky ubytování 
1. Úvod 

1.1. Tyto Všeobecné podmínky ubytování (dále též jen „VOP“ nebo „Všeobecné podmínky“) 
upravují vzájemné smluvní vztahy mezi poskytovatelem ubytovacích služeb paní Lenkou 
Gallo, se sídlem Ortenovo náměstí 1321/29, Praha 7, PSČ: 170 00, IČO: 65155033, 
podnikatelem nezapsaným v obchodním rejstříku podnikajícím dle živnostenského 
zákona (dále též jen „poskytovatel“) a zákazníky poskytovatele v apartmánech na 
Vitalbě, v provincii Pisa, v Itálii, Toskánsko (dále též jen „apartmán“ nebo „apartmány“, 
popř. „ubytovací prostory“).  

1.2. Kontaktní údaje poskytovatele ubytování pro účely řešení kterékoli záležitosti související 
se ubytováním, vč. reklamace vad ubytování, jsou tyto:  

T.: 724 472 351,  

email info@vitalba.cz. 

1.3.   Tyto Všeobecné podmínky jsou pro obě strany závazné a jsou nedílnou součástí každé 
smlouvy o ubytování ve zvoleném apartmánu uzavřené mezi poskytovatelem 
ubytovacích služeb a zákazníkem.  

2. Zákazník 

2.1.  Zákazníkem je osoba, která smlouvu o ubytování s poskytovatelem uzavře. Zákazník 
uzavřením smlouvy o ubytování potvrzuje, že je právně způsobilý smlouvu o ubytování 
uzavřít a že nebyl ve své způsobilosti smlouvu uzavřít nijak omezen.  

2.2.  Osoby mladší 15 let mohou užívat služby poskytovatele v doprovodu osoby starší 18 let. 
Osoby ve věku 15 – 18 let mohou uzavřít smlouvu s poskytovatelem coby zákazníci 
pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. 

2.3.  Zákazník může uzavřít smlouvu o ubytování pro sebe a/nebo ve prospěch dalších osob. 
V případě, že bude smlouva o ubytování uzavřena zákazníkem ve prospěch dalších osob, 
které budou společně se zákazníkem nebo v jeho zastoupení v apartmánu ubytováni, a 
kteří tak budou užívat služeb poskytovatele (dále též jen „ubytovaní“), zavazuje se 
zákazník, že veškeré ubytované, pro které užívání apartmánu s poskytovatelem sjedná, 
seznámí s podmínkami ubytování v apartmánu a zaváže je k tomu, aby dodržovaly 
veškeré povinnosti vyplývající pro ně ze smlouvy o ubytování a ubytovacích řádů, které 
jsou pro ubytované závazné. Zákazník je za dodržení povinností ubytovaných 
vyplývajících ze smlouvy o ubytování a těchto Všeobecných podmínek odpovědný. 
Ubytování projevují své seznámení a svůj souhlas s těmito podmínkami tím, že nastoupí 
na ubytování v apartmánu. 

 



 
 

3. Vznik smluvního vztahu 

3.1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem ubytování vznikne na základě smlouvy 
o ubytování, která bude uzavřena dále uvedeným způsobem: Poskytovatel ubytování 
zašle zákazníkovi návrh znění smlouvy o ubytování se všemi podmínkami, spolu s těmito 
Všeobecnými podmínkami, (dále též jen „nabídka“) a spolu se zálohovou fakturou na 
úhradu požadovaného rezervačního poplatku. Zákazník potvrdí svůj výslovný souhlas 
se všemi podmínkami uvedenými v nabídce, včetně storno podmínek a sjednaných 
smluvních pokut, nejpozději úhradou rezervačního poplatku dle zálohové faktury 
vystavené v souladu s nabídkou.  

3.2.  Smlouva o ubytování nabude účinnosti  až v okamžiku řádné a včasné úhrady 
rezervačního poplatku. Řádně a včas uhrazený rezervační poplatek bude použit na 
úhradu celkové ceny ubytování sjednané ve smlouvě o ubytování. 

 
3.2. Poskytovatel ubytování následně zašle zákazníkovi potvrzení o uzavření smlouvy o 

ubytování e-mailem, ke kterému přiloží plné znění smlouvy o ubytování s uvedením data 
účinnosti smlouvy, které se bude shodovat s datem úhrady rezervačního poplatku; na 
žádost zákazníka zašle poskytovatel ubytování jeden stejnopis uzavřené smlouvy o 
ubytování zákazníkovi též poštou, event. mu ho předá v den nástupu na ubytování 
v listinné podobě. 

 
3.3. V případě, že nebude rezervační poplatek v plné výši a včas uhrazen, zaslaná nabídka 

ubytování/smlouva o ubytování pozbývá závaznosti, a poskytovatel ubytování tak není 
povinen nabídnuté ubytování rezervovat a zajistit, rezervace se tím ruší.  

4. Cena ubytování a poplatky 

4.1.  Ceny ubytování jsou uvedeny u jednotlivých volných termínů na oficiálním webu 
poskytovatele www.vitalba.cz v sekci Obsazenost a ceník (dále též jen označované jako 
„Ceník“). Přesná cena ubytování bude uvedena v nabídce/ve smlouvě o ubytování a její 
výpočet bude vycházet z Ceníku platného ke dni zpracování nabídky.   

4.2.  Cena ubytování se platí ve třech částech, zahrnujících vedle rezervačního poplatku 
placeného dle čl. 3. těchto VOP další dvě platby předem, jejichž výše a splatnost je 
uvedena v nabídce/smlouvě o ubytování (poslední platba na cenu ubytování bude dále 
v těchto VOP označována též jen jako „doplatek“).   

4.3.  Vedle ceny ubytování se platí tyto další poplatky: (i) poplatek za každou osobu starší 10 
let za každý započatý týden trvání ubytování, (ii) jednorázový poplatek za domácího 
mazlíčka a (iii) poplatek za konečný úklid. Výše těchto poplatků bude uvedena 
v nabídce/ve smlouvě o ubytování a bude vypočtena na základě Ceníku platného ke dni 
zpracování nabídky. Veškeré tyto poplatky dle bodu 4.3. jsou splatné v den splatnosti 
doplatku ceny ubytování.     

4.4. Cenu ubytování a poplatky lze hradit pouze převodem na účet poskytovatele ubytování 
uvedený ve smlouvě o ubytování a v zálohové faktuře (pokud by se tyto údaje lišily, platí 
údaje uvedené v zálohové faktuře); platby budou řádně uhrazeny dnem připsání na 



 
 

příslušný účet poskytovatele ubytování. Poskytovatel ubytování nepřijímá platby 
v hotovosti.  

4.5.  Poskytovatel vystaví na uvedené platby zákazníkovi příslušný účetní doklad. Ke dni 
zpracování těchto VOP není poskytovatel ubytování plátcem DPH. V případě, že se stane 
plátcem DPH, bude cena služeb poskytovatele ubytování zvýšena o příslušnou zákonnou 
sazbu DPH. 

5. Kauce 

5.1.  Zákazník je dále povinen uhradit poskytovateli ubytování kauci coby jistotu, že zákazník 
nahradí případnou škodu nebo jinou újmu, pokud nějakou v souvislosti s ubytováním 
způsobí v ubytovacích prostorech nebo v jejich bezprostředním okolí on sám nebo osoby 
ubytované v ubytovacích prostorech na základě smlouvy o ubytování uzavřené 
s dotyčným zákazníkem, nebo pokud ji způsobí mazlíček, kterého do ubytovacích prostor 
přiveze zákazník nebo ubytovaní.  

5.2.  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 jeden měsíc před  nástupem na ubytování, není-li ve 
smlouvě o ubytování sjednáno (s ohledem na datum uzavření smlouvy o ubytování) 
jinak.   

5.3.  Kauce bude zákazníkovi v plné výši vrácena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
ukončení ubytování za předpokladu, že předá 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  škody a/nebo újmy, za kterou  zákazník odpovídá.   

5.4.   Čl. 4.4. a 4.5. těchto VOP platí obdobně.  

6. Ubytovací prostory a související služby 

6.1. Ubytovací prostory  

          Na základě smlouvy o ubytování budou zákazníkovi a osobám ubytovaným s ním    
v ubytovacích prostorech poskytnuty ubytovací prostory specifikované ve smlouvě o 
ubytování, jejichž základní popis je uveden na www.vitalba.cz.  

          Poskytovatel ubytování se zavazuje předat sjednané ubytovací prostory zákazníkovi ve 
stavu způsobilém pro jejich užívání za účelem rekreace v souladu s příslušnými předpisy 
platnými v zemi, v nichž se ubytovací prostory nacházejí, tedy v Itálii.  

Zákazník se může nastěhovat v den příjezdu od 16 hodin do 22 hodin. V případě potřeby 
pozdějšího příjezdu lze upravit po vzájemné dohodě. Zákazník je povinen odevzdat 
ubytovací prostor v den odjezdu nejpozději do 10 hodin.  



 
 

6.2.  Bazén  

         Vedle ubytovacích prostor je zákazník spolu s ubytovanými oprávněn užívat bezplatně 
dále též bazén nacházející se v blízkosti apartmánů, pokud bude mít o toto užívání zájem 
a pokud bude ubytován v ubytovacích prostorech v době od 1.6. do 30.9. příslušného 
roku.  

          Bazén však není součástí ubytovacích prostor ani jejich společnou částí, když má 
odlišného vlastníka a provozovatele. Poskytovatel ubytování tento bazén neprovozuje; 
bazén je provozován panem Rocco Pompeo, …… (dále jen „Provozovatel bazénu“ nebo 
jen „Provozovatel“), který se stará o jeho provozuschopnost, údržbu a čistotu vody 
v bazénu a je za jeho provoz a stav odpovědný. Bazén je provozován v souladu s předpisy 
platnými a účinnými ve státě, v kterém se nachází, tedy v Itálii. Zákazník a ubytovaní jsou 
povinni si před tím, než začnou bazén užívat, přečíst podrobně Pravidla užívání bazénu 
uveřejněná v ubytovacích prostorech. Okamžikem, v kterém zákazník nebo ubytovaní 
započnou s užíváním bazénu, dávají zákazník a ubytovaní souhlas s těmito pravidly a 
zavazují se je dodržovat; tímto okamžikem je uzavřena smlouva mezi Provozovatelem 
bazénu  a dotyčným zákazníkem a/nebo ubytovanými na užívání bazénu. Za řádný stav 
bazénu je odpovědný Provozovatel bazénu.  

         Zákazník a ubytovaní jsou zejm. povinni dbát potřebné bezpečnosti a obezřetnosti při 
užívání bazénu a zajistit dostatečný dohled zejm. nad svými dětmi. Za bezpečnost dětí 
v okolí bazénu a v bazénu jsou plně odpovědní jejich zákonní zástupci (rodiče či jiné 
osoby, kterým jsou děti svěřeny do péče při užívání bazénu). Poskytovatel ubytování 
ani Provozovatel bazénu nezajišťují dohled nad užíváním bazénu a neodpovídají za 
případnou újmu způsobenou dětem či jiným uživatelům bazénu porušením těchto 
pravidel.  

         V případě, že zákazník nebo ubytovaní zjistí nějaké vady bazénu nebo vody v bazénu, jsou 
povinni o tom bezodkladně vyrozumět kontaktní osobu uvedenou v Pravidlech užívání 
bazénu jako kontaktní osobu Provozovatele bazénu (dále též jen „Kontaktní osoba 
Provozovatele bazénu“), aby tato mohla bez odkladu zjednat nápravu.  

6.3.   Parkování   

Zákazník a ubytovaní mají právo zaparkovat svá vozidla bezplatně v bezprostřední 
blízkosti apartmánu. Parkovací místa spravuje Provozovatel, tedy p. Rocco Pompeo, 
v souladu s předpisy platnými v Itálii; za případné vady parkovacích míst (např. výmoly 
apod.) odpovídá Provozovatel. V případě výskytu jakýchkoli vad parkovacích míst, je 
zákazník povinen bezodkladně o tom informovat Kontaktní osobu Provozovatele 
uvedenou v Pravidlech užívání bazénu, která je kontaktní osobou i pro řešení vad 
parkoviště.  

Zákazník a ubytovaní berou na vědomí, že se nejedná o hlídané parkoviště. Zákazníci a 
ubytovaní by proto neměli ve svých vozidlech ani v jejich blízkosti mít uložené cenné 
věci. Provozovatel ani poskytovatel ubytování nezajišťují dohled nad vozidly ani nad 
věcmi uloženými ve vozidlech nebo v jejich blízkosti, a nenesou tak proto žádnou 
odpovědnost za jejich případnou ztrátu nebo poškození.   



 
 

7.  Práva a povinnosti zákazníka 

7.1. Zákazník je oprávněn: 

• být řádně informován o veškerých podmínkách týkajících se jeho pobytu v apartmánu; 
• mít zajištěn ve sjednaném termínu sjednaný apartmán pro sjednaný počet osob 

ve stavu způsobilém k užívání za účelem rekreace a uklizený; 
• stornovat pobyt kdykoliv před jeho započetím nebo v jeho průběhu - v tomto případě 

se vzájemný vztah řídí dále uvedenými storno podmínkami. 

7.2. Zákazník je povinen: 

• včas zaplatit sjednanou cenu ubytování, poplatky a kauci; 
• užívat řádně ubytovací prostor; bez předchozího výslovného souhlasu ubytovatele 

nesmí zákazník v ubytovacím prostoru provádět žádné změny; 
• dodržovat interní předpisy poskytovatele (ubytovací řády), uveřejněné v ubytovacích 

prostorech, s kterými je povinen před započetím ubytování seznámit sebe i všechny 
ubytované, pro které ubytování v apartmánech sjednal, zejména je zákazník v průběhu 
pobytu povinen dodržovat pořádek a čistotu v apartmánu a jeho okolí, uklízet si po 
sobě a svých dětech, nekonzumovat potraviny na pokojích, kouřit jen na vyhrazených 
místech, dbát bezpečnosti své a svých dětí při užívání apartmánu, užívat apartmány 
tak, aby nedošlo k jejich poškození, nerušit ostatní ubytované v apartmánu;  

• rozdělávat oheň jen na místech k tomu určených (na grilu dostupném v ubytovacích 
prostorech); 

• bezodkladně nahlásit poskytovateli ubytování způsobené, případně zjištěné závady, 
škody či problémy, aby mohlo dojít k jejich bezodkladnému odstranění; 

• uhradit veškeré škody způsobené svým jednáním, příp. jednáním osob uvedených ve 
smlouvě sjednané se zákazníkem; 

• předem nahlásit poskytovateli ubytování, jakého si s sebou hodlá vzít domácího 
mazlíčka, zajistit, aby domácí mazlíček neponičil ubytovací prostory a neobtěžoval 
ostatní ubytované a nezpůsobil jim žádnou újmu.; 

• podepsat řádně vyplněný předávací protokol při odevzdávání ubytovacích prostor zpět 
poskytovateli ubytování. 

Zákazník je plně odpovědný za svého mazlíčka, kterého s sebou vezme do ubytovacích 
prostor a jejich okolí a je povinen v případě, že mazlíček způsobí jakoukoli škodu 
v ubytovacích prostorech nebo v jejich okolí, včetně bazénu a parkoviště, v plné výši ji 
nahradit, stejně tak veškerou újmu, kterou mazlíček způsobí případně jiným osobám, ať 
již na zdraví nebo na majetku.   

Zákazník bere na vědomí, že v případě hrubého nebo opakovaného porušení těchto 
předpisů a následného odepření dalších služeb nemá nárok na jakoukoliv finanční ani 
jinou náhradu. 

8. Práva a povinnosti poskytovatele ubytování 

8.1. Poskytovatel ubytování je oprávněn: 



 
 

• vyžadovat od zákazníka součinnost tak, aby poskytovatel ubytování mohl řádně splnit 
své povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování. 

8.2. Poskytovatel ubytování je povinen: 

• odevzdat zákazníkovi a ubytovaným sjednaný ubytovací prostor ve stavu způsobilém 
pro řádné užívání,  

• zajistit všechna práva zákazníka uvedená v bodě 7.1. těchto VOP.  

9. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění: 

9.1. V případě, že zákazník zjistí jakékoli vady služeb poskytovatele ubytování nebo 
ubytovacích prostor, je povinen o tom bez odkladu informovat poskytovatele 
ubytování, aby mohl zjednat nápravu, a to na e-mailové adrese a/nebo tel., které jsou 
uvedeny shora v bodu 1.2. těchto VOP, případně se může obrátit na kontaktní osobu 
poskytovatele ubytování, na kterou budou kontakty uveřejněny v ubytovacích 
prostorech.  

 
9.2. V případě vadného plnění poskytovatele ubytování má zákazník především právo na 

bezplatné odstranění vad, pokud včas vady vytkne. V případě, že vady nebudou 
odstranitelné nebo nebudou bezodkladně po učiněné reklamaci odstraněny, má 
zákazník nárok na slevu z ceny ubytování. V případě závažného porušení povinností 
poskytovatele ubytování (podstatných vad ubytování, které nebudou bezodkladně 
odstraněny, nebo v případě opakovaného výskytu podstatných vad nebo při výskytu více 
než jedné podstatné vady ubytování) má zákazník právo od smlouvy o ubytování 
okamžitě odstoupit; v takovém případě mu bude vrácena poměrná (nespotřebovaná) 
cena ubytování a poplatků za osobu a domácího mazlíčka. 

 
9.3. Poskytovatel ubytování nebo jeho zástupce vydá zákazníkovi písemné potvrzení o tom, 

kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje; 
a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění 
zamítnutí reklamace.  

10. Možnosti ukončení smlouvy o ubytování a storno podmínky 

10.1. Zrušení smlouvy ze strany zákazníka bez důvodu nebo z důvodu na jeho straně  

Zákazník má právo ukončit smlouvu o ubytování oznámením zaslaným poskytovateli 
ubytování na kontaktní e-mailovou adresu, a to kdykoli, před nástupem 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); 

(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.).  

 



 
 

10.2. Ukončení smlouvy ze strany zákazníka pro porušení povinností poskytovatele 
ubytování 

          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.  

 
10.3. 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 čl. 10.3. 

písm. (i) těchto VOP, 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 čl. 10.3. 

písm. (ii) těchto VOP, 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.     

 
10.4. Společná ustanovení ke stornopoplatkům 

Při výpočtu storno poplatků se počítají vždy jednotlivé kalendářní dny a to takto: 
1. počítaný den je den storna zákazníkem uvedený na stornu; posledním počítaným 
dnem je den před nástupem ubytování (plánovaným započetím čerpání služeb). Jako 
storno celého pobytu je považováno i nenastoupení ubytovacích služeb v den 
uvedený ve smlouvě – den následující po vyznačeném dni nástupu jsou veškerá 
rezervovaná místa uvolněna pro potřeby jiných zákazníků, pokud je poskytovatel 
ubytování získá. 

Stornopoplatek musí být uhrazen i v případě, že se zákazník neúčastní pobytu v důsledku 
jím udaných nesprávných údajů ve smlouvě. 

Změna termínu (pokud není domluveno jinak) se považuje za stornování pobytu a 
následnou novou poptávku. 




