
Obchodní podmínky pro rezervaci ubytování online a UBYTOVACÍ ŘÁD 

Provozovatel: Yellow Ski s.r.o., U družstva Ideál 1115/17, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 08561460, DIČ: CZ08561460 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) platí pro postup při uzavírání smlouvy o ubytování a 
upravují obecná práva a povinnosti mezi ubytovaným (dále také jako „host“ nebo „ubytovaný“) a 
provozovatelem Yellow Ski s.r.o. (dále jen „ubytovatel“). Smluvní vztah mezi ubytovatelem a hostem se řídí 
příslušnou smlouvou o ubytování, uzavřenou mezi ubytovatelem a hostem, a těmito VOP. Není-li některé 
ustanovení výslovně upraveno, postupuje se dle příslušných ustanoveních občanského zákoníku. Před 
ustanoveními těchto VOP mají přednost individuální ujednání obsažená ve smlouvě o ubytování, resp. 
objednávce či písemném potvrzení rezervace a/nebo jejich přílohách. Ubytovatel si přitom vyhrazuje právo 
uvést ve svých nabídkách a/nebo reklamních materiálech i jiné podmínky, které mají přednost před těmito 
VOP. 

1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování 

Ubytování hostů v apartmánech se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení 
§ 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jako „občanský zákoník“), na jejímž 
základě ubytovatel poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající 
z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za 
služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jako „smlouva“). 

Ubytovatel nezávazně nabízí ubytování a další služby s tím související klientům prostřednictvím svých 
internetových stránek, prostřednictvím schválených zprostředkovatelů a pomocí reklamních materiálů 
ubytovatele (dále jen „nabídka“). Údaje obsažené v nabídce mají pouze informativní charakter. Tato indikativní 
nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle 
§ 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká klientovi nárok na uzavření smlouvy o 
ubytování. Nabídka je platná po dobu a za podmínek v ní uvedené, přičemž ubytovatel si vyhrazuje právo 
jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky dané nabídky před uzavřením smlouvy o ubytování. 

Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné 
potvrzení objednávky či rezervace. 

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny těmito VOP a 
ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tyto VOP a/nebo ceník ubytovatele, 
má přednost ubytovací smlouva. 

Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu 
a/nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v apartmánech (dále jen „pochybení“), 
je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní 
doby, byl-li host na své pochybení ze strany chalupy upozorněn postupem dle ustanovení § 2331 občanského 
zákoníku. 

2. Uzavření smlouvy, rezervace 

Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě, popř. provést rezervaci 
telefonicky, a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit. Písemnou objednávkou, resp. potvrzením 
telefonické rezervace, dle předchozí věty se rozumí objednávka učiněná prostřednictvím rezervačního 
formuláře umístěného na webových stránkách ubytovatele, emailem na adresu ubytovatele info@yellowski.cz 
(dále také jako „objednávka“). Odesláním objednávky ubytovateli klient potvrzuje, že se plně seznámil s těmito 
VOP, přičemž s nimi souhlasí a uznává je jako podmínky a nedílnou součást smlouvy o ubytování. Klient je 
povinen vyplnit údaje v rezervačním formuláři úplně a pravdivě, přičemž další či jiné změny po jejím odeslání 



prostřednictvím rezervačního formuláře nejsou možné. Ubytovatel si vyhrazuje neomezené právo odmítnout 
objednávku, a to i bez uvedení důvodu. 

Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku v písemné formě nebo písemné potvrzení rezervace, po ověření 
kapacit vystaví hostovi potvrzení rezervace na zálohu ve výši 50 % z předpokládané ceny ubytování, kterou 
zašle hostovi na adresu uvedenou hostem v objednávce dle bodu 1 tohoto článku VOP. Ubytovaný je povinen 
zálohu uhradit ve lhůtě a dle podmínek uvedených v potvrzení rezervace. Záloha není vyžadována pouze 
v případě pobytů rezervovaných sedm a méně kalendářních dnů před požadovaným dnem nástupu 
k ubytování. V takovém případě probíhá úhrada ceny ubytování v plné výši v okamžiku nástupu k ubytování. 

Neuhradí-li klient ubytovateli zálohu ve lhůtě vymezené v platebních podmínkách, platí, že klient podmínky 
rezervace neakceptoval a smlouva o ubytování nebyla uzavřena, přičemž marným uplynutím posledního dne 
lhůty pro úhradu zálohy není ubytovatel rezervací nadále vázán. 

Uhrazením se rozumí připsání příslušné částky nejpozději v poslední den lhůty na bankovní účet ubytovatele. 

K uzavření ubytovací smlouvy dochází za kumulativního splnění následujících podmínek, a to doručením 
písemné objednávky nebo písemného potvrzení rezervace ubytovateli a okamžikem, kdy ubytovatel od 
ubytovaného obdrží zálohu na ubytování nebo cenu ubytování v případech, kdy dle odst. 2.2 tohoto článku 
ubytovacího řádu není záloha vyžadována. 

Cenou ubytování se rozumí cena uvedená v rezervaci jako cena ubytování za příslušný apartmán pro počet osob 
uvedených v rezervaci. Cenou za služby se rozumí cena uvedená v rezervaci jako cena objednaných služeb. 
Celkovou cenou ubytování a služeb se rozumí cena uvedená v rezervaci jako celková cena s případnými 
poskytnutými slevami včetně daní, vyjma lázeňského poplatku. 

Ubytovatel není oprávněn po dobu platnosti rezervace jednostranně navýšit celkovou cenu, s výjimkou 
případů: 

dojde-li ke změně v rezervaci (např. změně typu apartmánu, počtu osob atp.), 

Ceny ubytování a služeb ubytovatele jsou stanoveny a jejich úhrada probíhá v zákonné měnové jednotce České 
republiky koruně české (Kč, CZK). Na základě dohody ubytovatele a klienta je možné stanovit a uhradit cenu 
ubytování a služeb v měně EUR. Pro přepočet ceny ubytování a služeb v Kč na EUR se používá pevný kurz měny 
EUR stanovený ubytovatelem. Pro klienta a ubytovatele v případě objednávky ubytování a služeb je závazná 
cena ubytování a služeb stanovená v EUR ve výši uvedené v kalkulaci v rezervaci. V případě úhrady čerpané 
služby ubytovateli přímo na recepci ubytovatele je závazná cena uvedená v ceníku ubytovatele v Kč 
po přepočtení pevným kurzem EUR stanoveným ubytovatelem pro den čerpání služby. 

3. Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy před nastoupením k ubytování, nedostavení se k čerpání 
ubytování 

Neuhradí-li host zálohu podle článku 2 odst. 2.2 těchto VOP řádně a/nebo včas, rezervace ubytování se marným 
uplynutím lhůty splatnosti zálohy uvedené na zálohové faktuře ruší, smlouva o ubytování není uzavřena a klient 
ani ubytovatel nemají vůči sobě jakékoli nároky. 

Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. 
Host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Smlouva o ubytování je 
zrušena dnem, kdy odstoupení bylo ubytovateli doručeno. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat 
hostovi storno poplatek, jehož výše bude vypočtena z výše uhrazené zálohy, přičemž výše storno poplatku bude 
stanovena takto: 

V případě, že host nenastoupí k ubytování do dvaceti čtyř (24) hodin po sjednaném nástupu k ubytování, je 
ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi storno 
poplatek ve výši 100 % výše uhrazené zálohy. Toto neplatí v případě, že host o pozdějším nástupu na pobyt 



ubytovatele s předstihem, ne však později než jeden (1) den před plánovaným nástupem k ubytování, 
telefonicky nebo písemně upozorní. Na formu upozornění se přiměřeně užijí podmínky stanovené v článku 2 
odst. 2.1 tohoto ubytovacího řádu. 

V případě, že klient nevyčerpá rezervovaný počet dnů ubytování a/nebo objednané služby dle rezervace bez 
zavinění ubytovatele, nemá klient nárok na jakoukoli finanční a/nebo jinou náhradu a/nebo poskytnutí 
náhradního ubytování ani služby ve vztahu k ubytovateli a ubytovateli vzniká nárok na uhrazení 100 % celkové 
ceny ubytování a služeb, uvedené v rezervaci. 

Při určení počtu dní zbývajících do dne nástupu na ubytování pro účely výpočtu výše storno-poplatku se do 
tohoto počtu dní započítává i den, kdy došlo k doručení písemné výpovědi nebo odstoupení druhé smluvní 
straně, nezapočítává se však do něj den nástupu na ubytování. 

Po účinné výpovědi nebo odstoupení od smlouvy je ubytovatel povinen klientovi vrátit veškerá plnění, která od 
něho přijal po započtení storno-poplatku nebo jiných plnění podle smlouvy, nebyla-li celková výše plnění 
uhrazená klientem v souladu s těmito VOP vyčerpána, a to do 14 dnů od doručení této výpovědi nebo 
odstoupení od smlouvy. Ubytovatel je oprávněn na výše uvedené plnění vystavit klientovi voucher pro budoucí 
ubytování s platností 24měsíců. 

Ubytovatel neodpovídá za změny rezervace vyvolané z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí orgánů 
veřejné moci, vzniku mimořádných okolností nebo událostí, které nemohl ubytovatel předvídat, nebo kterým 
nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého rozumně požadovatelného úsilí. 

Ubytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech, kdy klient podstatně poruší povinnosti stanovené 
smlouvou, těmito VOP a/nebo právními předpisy České republiky. Ubytovatel je oprávněn vypovědět bez 
výpovědní doby smlouvu před uplynutím ujednané doby v případě, že klient a/nebo osoby jej provázející i přes 
výstrahu hrubě porušují své povinnosti vyplývající ze smlouvy, těchto VOP, ubytovacích či jiných provozních 
řádů ubytovatele nebo právních předpisů České republiky či dobré mravy. Dojde-li k takovémuto odstoupení či 
výpovědi ubytovatele, není tím dotčeno právo ubytovatele na zaplacení celkové ceny uvedené v  rezervaci, 
eventuálně storno-poplatku, práva smluvních stran na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani 
ujednání, která vzhledem ke své povaze mají zavazovat strany i po zániku smlouvy. 

4. Příjezd 

Ubytovaný ohlásí svůj příjezd na recepci (Café Bar Yellow Ski) pověřenému pracovníkovi. 

Na recepci předloží host svůj občanský průkaz, případně cestovní pas, resp. jiný doklad své totožnosti (např. 
povolení k pobytu), podle něhož ověří pověřený pracovník ubytovatele totožnost hosta. Správnost svých 
osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host podpisem v ubytovací knize ubytovatele. 

Není-li sjednáno jinak, ubytovávání přijíždějících hostů probíhá od 15:00 do 20:00 hod v prostoru recepce nebo 
na jiném domluvené místě (u parkoviště). 

Při nástupu k ubytování host uhradí částku představující doplatek ceny za ubytování, tj. sjednanou cenu za 
ubytování poníženou o uhrazenou zálohu dle článku 2 odst. 2.2 tohoto ubytovacího řádu. Po zaplacení doplatku 
ceny za ubytování vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu. Ustanovení 
poslední věty článku 2 odst. 2.2 tohoto ubytovacího řádu tím není dotčeno, v takovém případě vystaví 
ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu. 

Ubytovatel je oprávněn při nástupu hosta k ubytování požadovat na hostovi složení peněžité jistoty (dále také 
jen „kauce“) 1.000,- Kč za chalupu. Kauce je vratná při odjezdu, a to v plné výši, resp. výši ponížené za 
podmínek uvedených v článku 7 tohoto ubytovacího řádu. 

Pověřený pracovník recepce seznámí hosta s ubytovacím řádem, a to nejpozději ke dni nástupu hosta 
k ubytování. 



Počet osob na apartmánech odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit 
jejich přesný počet při přihlášení. 

Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána v ubytovací knize. Doba 
ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena zápisem v ubytovací 
knize. 

Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu 
poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 
zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy, resp. domovní knihy jsou 
stanoveny shora uvedenými právními předpisy. 

5. Obecná pravidla ubytování 

Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování a využívat služby s ubytováním spojené. 

Při nástupu do ubytování obdrží host klíč, od apartmánu (dále společně jen „klíče“). Host je povinen předejít 
ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým 
účastníkem příslušné části smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Případné sankce za 
ztrátu, zničení, poškození jakož i zpřístupnění klíčů dle předchozí věty jsou upraveny v ubytovací smlouvě. 

Host je povinen: 

úplně a pravdivě vyplnit objednávku, resp. písemné potvrzení rezervace, případné přiložené formuláře nutné k 
poskytnutí ubytování a služeb a předložit při nástupu na ubytování potřebné doklady k identifikaci klienta a 
spolucestujících osob; 

seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej; 

uhradit cenu za ubytování dle potvrzení rezervace; 

řádně užívat prostory určení k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování; 

zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování; 

chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození; 

bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách chalupy 
způsobil(y); 

v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby užívající vedlejší objekty a 
jeho okolí nadměrným hlukem; 

při odchodu z apartmánu uzavřít v apartmánech vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické 
spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna; 

Host nesmí bez souhlasu ubytovatele: 

provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.); 

odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování; 



používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem 
pro osobní hygienu, běžnou komunikaci a kancelářskou práci; 

přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě; 

uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání; 

umístit v prostorách chalupy zvířata. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu ubytovatele prokázat 
nezávadný stav zvířete předložením platného očkovacího průkazu. 

Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí: 

nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití; 

držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání 
bylo hostu předepsáno lékařem; 

kouřit; to neplatí v případě prostor vyhrazených ke kouření a viditelně označených příslušným symbolem; 

používat otevřený oheň; 

užívat veřejně dostupného připojení k veřejné datové síti internet v prostorách apartmánu ke sdílení, 
stahovaní, anebo jiné distribuci či dispozici, závadný obsah, software anebo jiná data, která by mohla narušit 
integritu datové sítě, anebo její výkon. 

6. Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného 

Žádost o náhradu škody způsobené na věcech ubytovaného lze oznámit pouze do patnácti (15) dnů po zjištění 
jejich poškození. Škoda nebude uhrazena, způsobil-li poškození věci sám host, osoba, která jej doprovází, anebo 
osoba, která jej navštívila. 

Pokud host zanechá své věci na apartmánech po skončení pobytu a není ubytování uhrazeno, odstěhuje 
ubytovatel věci hosta z apartmánu a uskladní je na bezpečném místě tak, aby zabránil jejich poškození. Po 
uhrazení dluhu na ubytování vydá ubytovatel uskladněné věci hostovi. 

7. Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu 

Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem apartmánů a jeho zařízení 
v případě požáru. Tento plán nalezne v apartmánech na viditelném místě a k nahlédnutí u příslušného 
pracovníka na recepci. 

Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo věcech ve 
vlastnictví jiného. 

Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, bude vzniklá škoda hrazena ze složené zálohy dle 
článku 4 odst. 4.5 tohoto ubytovacího řádu. Bude-li vzniklá škoda vyšší než kauce, je host povinen tento rozdíl 
ubytovateli uhradit a to bez zbytečného odkladu po vyzvání k úhradě. 

8. Odjezd z apartmánů 

Ubytovaný je povinen opustit a odevzdat apartmán , kde je ubytován, do 10:00 hod v den, který končí 
ubytování podle ubytovací smlouvy, kterou uzavřel s ubytovatelem. 



Host uzamkne apartmán a zanechá klíče na recepci, pokud není s ubytovatelem ujednáno jinak, anebo 
nestanoví jinak tento řád, anebo předpisy, na které odkazuje. 

9. Ostatní ujednání 

Nabude-li ubytovatel důvodné podezření, že klient užívá objekt v rozporu s podmínkami rezervace či v rozporu 
s ubytovacími nebo provozními řády ubytovatele nebo v rozporu s veřejným pořádkem, je ubytovatel oprávněn 
vstoupit do objektu a vykonat kontrolu jeho užívání. 

Ubytovatel neodpovídá za škody vzniklé na funkčnosti elektrických či elektronických zařízeních klienta a dále za 
případné omyly či nesprávně poskytnuté informace o akcích či poskytovaných službách ze strany jiných osob. 

Žádná parkovací plocha není hlídaným parkovištěm a ubytovatel ani neposkytuje jakýkoli dohled nad 
zaparkovanými vozidly klientů a/nebo jejich příslušenstvím. 

Informace o mimosoudním řešení sporů - Subjektem příslušným pro mimosoudní řešení sporů (ADR) mezi 
provozovatelem a klientem vyplývajících z poskytování ubytování a s tím souvisejících služeb (spotřebitelské 
spory) je dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Česká obchodní 
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, internetová 
adresa: http://www.coi.cz/ nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

10. Závěrečná ustanovení 

Tyto VOP ve smyslu § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují postup při uzavírání, tvoří obsah a jsou 
nedílnou součástí smlouvy o ubytování, uzavřené mezi klientem a ubytovatelem. 

Tyto VOP může v plném a neomezeném rozsahu ubytovatel doplňovat a měnit elektronickou formou. V 
případě, že k takovéto změně dojde, bude nová verze VOP umístěna na internetových stránkách ubytovatele a 
zaslána klientovi, se kterým probíhá proces rezervace. Změna těchto VOP nabývá na účinnosti okamžikem 
zveřejnění nebo doručením jejího znění klientovi. V případě nesouhlasu klienta se zveřejněnou změnou VOP, je 
klient povinen tento nesouhlas ubytovateli písemně sdělit nejpozději do dvou dnů od doručení změny VOP. 
Vztah klienta a ubytovatele a z toho vyplývajících vzájemných práv, povinností a podmínek se řídí těmi VOP, 
které mu byly zaslány spolu s rezervací. 

Pokud jakékoli jednotlivé ustanovení těchto VOP bude shledáno jako neplatné, je plně oddělitelným od 
ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost 
jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP. 

V ostatních otázkách neupravených těmito VOP se klient a ubytovatel zavazují řídit právními předpisy České 
republiky, dobrými mravy a zvyklostmi v oblasti poskytování ubytovacích služeb a případné spory řešit 
přednostně smírnou cestou. 

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 1. 2020. 

 


