STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
A OBCHODNÍ AKADEMIE MOHELNICE
Gen. Svobody 2, 789 85 Mohelnice

Ubytovací řád pro přechodné ubytování
Domov mládeže při Střední průmyslové škole elektrotechnické a Obchodní akademii Mohelnice (dále
jen Domov mládeže), je školní ubytovací zařízení Střední průmyslové škole elektrotechnické a
Obchodní akademie Mohelnice, Gen. Svobody 2, Mohelnice, příspěvkové organizace Olomouckého
kraje (dále jen ubytovatel). Objekt Domova mládeže tvoří blok I a II, spojovací krček, parkoviště,
přilehlé chodníky a travní porosty (dále jen objekt Domova mládeže). Domov mládeže zajišťuje
ubytování žákům středních škol Mohelnice a zájemcům z řad veřejnosti (dále jen ubytovaný).
Ubytovací řád pro přechodné ubytování podle ustanovení § 2326 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ubytovací řád) je platný pro ubytované z řad
veřejnosti.
1.

Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý ubytovaný z řad veřejnosti,
který je v Domově mládeže ubytován.

2.

K ubytování musí být každý ubytovaný řádně přihlášen. Za tím účelem je povinen ihned po
příchodu předložit svůj občanský průkaz, popřípadě platný cestovní pas.

3.

Ubytovací řád je nedílnou součástí ubytovací smlouvy. Ubytovaný je povinen při nástupu na
ubytování se s ubytovacím řádem důkladně seznámit a toto seznámení prokazatelně potvrdit
podpisem při převzetí klíče od pokoje spolu se vstupní kartou od Domova mládeže (po zaplacení
kauce), které přebírá k užívání v rámci ubytování. V případě nejasností s tímto ubytovacím
řádem má ubytovaný právo na ústní vysvětlení pojmů odpovědným pracovníkem ubytovatele.

4.

Úhradu za ubytování a služby je ubytovaný, platící hotově, povinen zaplatit předem při nástupu
ubytování a to ve výši dle platné smluvní ceny.

5.

V den skončení smluvního pobytu je ubytovaný povinen odhlásit se z pobytu, řádně uklidit
pokoj, vrátit klíč od pokoje a vstupní kartu nejpozději do 10 hod. není-li dohodnuto jinak.

6.

V případě, že ubytovaný způsobil školu Domovu mládeže je povinen nejpozději při skončení
ubytování tuto školu uhradit.

7.

Ubytovaný má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování
vyhrazeny, včetně jejich vybavení, jakož i společné prostory. Pro přípravu vlastního jídla smí
ubytovaný používat výhradně společnou kuchyňku na patře.

8.

Na pokojích, chodbách a společných prostorách je ubytovaný povinen udržovat čistotu
a pořádek. Při odchodu z pokoje nebo ze společných prostor (kuchyňka, WC, sprcha, atd.) je
ubytovaný povinen zhasnout světla, překontrolovat uzavření vodovodních kohoutků, vypnout
elektrické spotřebiče, zavřít okna a dveře. Při příchodu do Domova mládeže je ubytovaný
povinen použít vstupní kartu. Při příchodu nebo odchodu z Domova mládeže je ubytovaný
povinen zavírat vchodové dveře.

9.

Ubytovaný je povinen chovat se v ubytovacích prostorách tak, aby nerušil klid ostatních
ubytovaných, zvláště pak v době od 22:00 hodin do 6:00 hodin. V případě, že i přes výstrahu
ubytovaný závažným způsobem porušuje dobré mravy, nebo jinak porušuje ubytovací řád, může
ubytovatel před uplynutím dohodnuté doby ubytovanému zrušit ubytování, nebo odstoupit od
smlouvy, která byla uzavřena.

10. V objektu Domova mládeže platí zákaz kouření. Porušení tohoto zákazu bude potrestáno
finančním postihem ve výši 1.000,-- Kč a to za každý případ. Opakované porušování tohoto
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zákazu má za následek okamžité zrušení ubytovací smlouvy a opuštění Domova mládeže.
Kouření je dovoleno pouze v prostoru před vjezdem do objektu Domova mládeže.
11. V objektu Domova mládeže není ubytovaným dovoleno chovat jakákoliv zvířata. Porušení tohoto
zákazu bude potrestáno finančním postihem ve výši 1.000,-- Kč a to za každý případ.
12. V objektu Domova mládeže je zakázáno přechovávat zbraně, omamné látky a podobné, životu
nebezpečné předměty. Porušení tohoto zákazu má za následek okamžité zrušení ubytovací
smlouvy a opuštění Domova mládeže.
13. V objektu Domova mládeže nesmí ubytovaný používat žádné vnesené elektrospotřebiče.
Výjimkou je vlastní budík, nabíječka na mobil, žehlička a vysoušeč na vlasy, holicí strojek,
notebook. V případě porušení tohoto zákazu je ubytovatel oprávněn účtovat ubytovanému
smluvní pokutu za odběr energie ve výši 1.000,-- Kč.
14. Ubytovaný je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně, bez souhlasu
ubytovatele nesmí přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv změny. Vaření v pokojích je
zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude potrestáno finančním postihem ve výši 1.000,-- Kč a to
za každý případ. Opakované porušení má za následek okamžité zrušení ubytovací smlouvy a
opuštění Domova mládeže.
15. Pokud ubytovanému zapůjčí ubytovatel ložní prádlo, nesmí toto prádlo ubytovaný sám prát.
Ubytovaný je povinen zapůjčené ložní prádlo v určený den odnést na předem domluvené místo,
a tam se ubytovanému po předání použitého ložního prádla vydá čisté ložní prádlo. Převlékání
ložního prádla je 1x za 14 dní.
16. Ubytovaný má možnost použít vlastní ložní prádlo. Pro praní vlastního ložního prádla a osobních
věcí může ubytovaný využít společnou pračku na patře.
17. Praní vlastního prádla ve společných sprchách je přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude
potrestáno finančním postihem ve výši 1.000,-- Kč a to za každý případ.
18. Návštěvy v prostorách Domova mládeže jsou přísně zakázány. Porušení tohoto zákazu může mít
za následek okamžité zrušení ubytovací smlouvy. Zákaz přespávání cizích osob na pokojích a
v prostorách Domova mládeže. O jednotlivých případech rozhoduje ubytovatel Domova mládeže
a to bezodkladně.
19. Každou zjištěnou závadu na pokoji, či v prostorách Domova mládeže je třeba ihned ohlásit, aby
mohlo dojít k co nejrychlejšímu odstranění závady. Je zakázáno polepovat stěny a dveře, taktéž
zatloukat hřebíčky a připínáčky do stěn, dveří a nábytku.
20. Silně podnapilým nebo agresivním osobám nebude vstup do Domova mládeže povolen.
21. Kopie ubytovacího řádu je umístěna ve společných prostorách Domova mládeže.
22. Stížnosti ubytovaných, jakož i všechny záležitosti týkající se ubytování se přijímají a projednávají
na tel. čísle 583 430 506, 734 538 140.
Mohelnice 1. 9.2019
Certifikát s vypršenou platností
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SPŠE a OA Mohelnice

Ing. Miloš Palla
ředitel
Podepsal(a): Ing. Miloš Palla
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