
Vsěobecne ́Obchodní 
podmínky  

Čla ́nek 1.  

Účastníci smluvního vztahu  

1. Tento dokument obsahuje Všeobecne ́ obchodní podmínky (da ́le jen 
„VOP“) společnosti Hotel Resort Mlýn, s.r.o. se sídlem 9.kve ̌tna 
2471/4, 390 02. Registrovane ́ pod IČO 06534864, vedene ́ pod číslem 
C 26801 u Me ̌stske ́ho soudu v Českých Bude ̌jovicích.Ubytovatelem se 
rozumí provozovna Hotel Resort Mlýn, poskytující ubytovací a další s 
tím spojene ́ služby. Hostem se rozumí fyzicka ́či pra ́vnicka ́ osoba, 
ktera ́ je pr ̌íjemcem plneňí služeb a produktu ̊ Ubytovatele.  

2. Tyto VOP upravují smluvní vztahy mezi Ubytovatelem a Hostem pr ̌i 
realizaci zprostr ̌edkova ́ní rezervace ubytova ́ní a pr ̌ípadne ́ s tím 
související služby. Pokud za Hosta zadala objedna ́vku tr ̌etí strana (da ́le 
jen „Objednatel“), pak tato tr ̌etí strana a Host ručí společne ̌ Ubytovateli 
jako solida ́rní dlužníci za vsěchny za ́vazky plynoucí ze smlouvy. Každý 
Objednatel je povinen pr ̌edat Hostovi veškere ́ informace související s 
rezervací, zejme ́na tyto VOP.  

Čla ́nek 2.  

Rezervace ubytovacích kapacit a služeb  

1. Rezervace ubytova ́ní a pr ̌ípadných dalších služeb Ubytovatele a 
potvrzení te ́to rezervace ze strany Ubytovatele je možne ́písemne ̌, tedy 
emailem.  

2. Rezervace se považuje za platnou a za ́vaznou v pr ̌ípade ̌ písemne ́ho 
potvrzení ze strany Ubytovatele nebo automatickým emailovým 
potvrzením generovaným pr ̌íslušným online rezervačním syste ́mem.  

3. Rezervaci je možne ́ prove ́st i na internetových stra ́nka ́ch Ubytovatele 
či na stra ́nka ́ch trětích stran pu ̊sobících v cestovním ruchu, s nimiž ma ́
společnost Penzion Zaḿecka ́ Zahrada uzavr ̌enou smlouvu o 
spolupra ́ci. Host ma ́ možnost vyhleda ́vat sluzb̌y a produkty Ubytovatele 
i na te ̌chto partnerských stra ́nka ́ch a na ́sledne ̌je rezervovat na 
stra ́nka ́ch Ubytovatele, aniž opustí rozhraní partnerske ́ internetove ́ 
stra ́nky.  

4. Rezervace je dokončena uhrazením za ́lohy prí̌padne ̌ cele ́ča ́stky dle 
výše objednane ́ho ubytova ́ní a služeb a to v hotovosti, bankovním 
pr ̌evodem nebo prostr ̌ednictvím platební karty. Platební podmínky pro 
jednotlive ́ typy rezervací se mu ̊žou lišit a upravovat. S jejich zne ̌ním je 
Host nebo Objednavatel vždy obezna ́men pr ̌i rezervaci. V pr ̌ípade ̌, že 



se Host s platnou rezervací nedostaví k čerpańí objednaných služeb a 
produktu,̊ strhne Ubytovatel z platební karty, ktera ́ byla použita k 
zajište ̌ní rezervace, cǎ ́stku ve výši stanovene ́ podle typu rezervace. 
Rezervovane ́noci budou stornovańy dle storno podmínek, uvedených 
v čla ́nku 4, bode ̌ 2.  

5. Host bere na ve ̌domí a potvrzuje informace, ktere ́ obdržel pr ̌i rezervaci, 
zejme ́na popisy a charakteristiku poskytovanyćh služeb a produktu ̊, 
kontaktní ud́aje, platební a storno podmínky, platnost nabídky a ceny. 
Rezervace online prědpokla ́da ́ u ́plne,́ bezvýhradne ́ pr ̌ijetí a platnost 
te ̌chto VOP a znalost informací o ochrane ̌ osobních u ́daju,̊ ktere ́ jsou 
souča ́stí smlouvy uzavrěne ́
s Ubytovatelem.  

6. Fotografie uvedene ́ na internetove ́stra ́nce a stra ́nka ́ch pro mobilní 
zar ̌ízení Ubytovatele jako i v prezentacňích materia ́lech slouží jen jako 
pr ̌íklad. I když se Ubytovatel snaží zprostr ̌edkovat vizua ́lní podobu 
ubytovacích zar ̌ízení co nejvýstižne ̌ji, mu ̊že dojít k nezamýšleným 
odchylka ́m.  

Čla ́nek 3.  

Cena a platební podmínky  

1. Ubytovatel je povinen pr ̌ipravit a poskytnutou objednane ́ubytovací 
služby a produkty. Pokud není jinak uvedeno nebo sjedna ́no, cena 
nezahrnuje dodatečne ́ sluzb̌y a produkty. Sjednane ́ ceny zahrnují 
za ́konnou dan ̌ z pr ̌idane ́ hodnoty, nezahrnují poplatek za la ́zen ̌ský a 
rekreační pobyt (15 Kč / osoba / noc. Poplatky budou u ́cťova ́ny na 
recepci pr ̌i pr ̌íjezdu do penzionu. Zme ̌ní-li se sazba te ́to dane ̌ anebo 
poplatku ̊, poskytovatel ubytovańí ma ́ pra ́vo u ́cťovat hostovi zvýsěnou 
dan ̌ anebo poplatky.  

Ubytovatel mu ̊zě meňit ceny, pokud Host nebo Objednatel zvýší počet 
rezervovaných pokoju ̊ či de ́lku pobytu a Host nebo Objednatel s 
takovou zme ̌nou souhlasí.  

2. Ubytovatel mu ̊zě Hostovi poskytnout na ́hradní ubytova ́ní v adekva ́tní 
kvalite ̌, pokud Host souhlasí. Dodatečne ́ na ́klady spojene ́ s na ́hradním 
ubytova ́ním jdou na u ́čet Ubytovatele.  

3. V pr ̌ípade ̌, zě Ubytovatel vyda ́ poukaz, ten muz̊̌e být využít pouze k 
u ́hrade ̌ ubytovacích služeb. Hodnota poukazu odpovída ́ča ́stce a me ̌ne ̌
uvedene ́ na ní. Poukaz nelze vra ́tit, prodat či pr ̌edat ani vymeňit za 
hotovost a je možne ́ ho využit celý, tj. nede ̌lit jeho hodnotu a více než 
jednu u ́hradu. Ztrat́u, znehodnocení nebo krad́ež poukazu nelze 
nahradit. Na každeḿ poukazu je uveden datum vyda ́ní, platnost a číslo 
poukazu. Poukaz nelze využít k online platbe ̌.  



4. Doma ́cí mazlíčci menšího vzru ̊stu jsou povolení za poplatek (600 Kč / noc). 
Mazlíčci ve ̌tších rozmeřu ̊ povoleni nejsou – kontaktujte na ́s prosím 
v dostatečne ́m pr ̌edstihu.  

Čla ́nek 4.  

Odstoupení Hosta od smlouvy  

1. Host nebo Objednatel je povinen informovat Ubytovatele o všech 
zme ̌na ́ch 
v rezervaci nebo jejím zrusěním písemne ̌. Bezplatne ́ odstoupení Hosta 
nebo Objednatele od smlouvy je mozňe ́ jen na za ́klade ̌ písemneh́o 
souhlasu Ubytovatele.  

2. Pokud Ubytovatel takový souhlas nevyja ́dr ̌í, je Host nebo Objednatel 
povinen zaplatit sjednanou ča ́stku dle storno podmínek Ubytovatele. 
Pokud není sjedna ́no jinak, Ubytovatel se r ̌ídí te ̌mito storno 
podmínkami:  

Pro pobyty za: 
Pr ̌i zrušení 14 a me ́ne ̌ dní pr ̌ed pr ̌íjezdem 100 procentní storno 
poplatek .Při zrušení rezervace před lhutou 14 dní, bude financni 
obnos vrácen na kartu z které byl pobyt zaplacen. 

3. Reklamace kvality objednaných služeb a produktu ̊ poskytnutých 
Ubytovatelem je možne ́ prove ́st prí̌mo v ubytovacím zar ̌ízení.  

4. Pokud host zpusobí ubytovateli hmotnou škodu na majetku, je 
host povinen ubytovatele o škode ̌ informovat a vziklou škodu 
uhradit.  

Čla ́nek 5.  

Odstoupení Ubytovatele od smlouvy  

1. Ubytovatel ma ́pra ́vo odstoupit od smlouvy v pr ̌ípade ̌ nesplne ̌ní 
podmínek v čla ́nku 2 bodu 4.  

2. Ubytovatel ma ́pra ́vo na mimor ̌ad́ne ́ odstoupení od smlouvy z ve ̌cne ̌
opra ́vneňe ́ho du ̊vodu, tedy pokud je plne ̌ní smlouvy nemožne ́ v 
du ̊sledku pu ̊sobení vyšsí̌ moci nebo jiným okolnostem, za ne ̌ž 
Ubytovatel neodpovída ́. Da ́le ma ́ pra ́vo na odstoupení od smlouvy 
napr ̌. v pr ̌ípade ̌ opodstatneňe ́ho du ̊vodu se domnívat, že Host nebo 
Objednatel rezervoval služby zava ́de ̌jícím nebo chybným uda ́ním 
podstatných skutečností nebo že Host nebo Objednatel využitím 
rezervovaných služeb mohl ohrozit plynulý provoz, bezpecňost nebo 
reputaci ver ̌ejnosti Ubytovatele nebo bylo zaha ́jeno insolvencňí r ̌ízení 
vu ̊či Hostovi nebo Objednateli. V pr ̌ípade ̌ vzniku pochybnosti o bonite ̌ 
Hosta ma ́ Ubytovatel pra ́vo odstoupit od smlouvy nebo poskytnout 
služby jen s u ́hradou pr ̌edem.  



3. Pokud Ubytovatel opra ́vne ̌ne ̌odstoupí od smlouvy, Hostovi nebo 
Objednateli nevznika ́ naŕok na na ́hradu škody.  

Řešení sporu ̊  

Řešení pr ̌ípadných sporu ̊mezi ubytovatelem a klientem je možne ́
mimosoudne ̌ a ubytovatel učiní maximum pro to, aby opra ́vneňe ́ naŕoky 
klienta byly naplne ̌ny či pr ̌ime ̌rěne ̌ odškodne ̌ny.  

K mimosoudnímu rěšení pr ̌ípadných sporu ̊ plynoucích ze smlouvy mezi 
ubytovatelem a klientem je pr ̌íslušna ́ Česka ́ obchodní inspekce, se sídlem 
Šte ̌pa ́nska ́ 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetova ́
adresa: https://www.coi.cz, ktera ́vykona ́va ́ ve vymezeneḿ rozsahu dozor nad 
dodržovańím za ́kona č. 634/1992 Sb., o ochrane ̌ spotrěbitele.  

Klient ma ́ pra ́vo pro r ̌ešení pr ̌ípadných sporu ̊ využít on-line platformu na 
internetove ́ adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, nebo se obra ́tit na 
Evropske ́ spotr ̌ebitelske ́ centrum Česka ́ republika, se sídlem Štep̌a ́nska ́ 
567/15, 120 00 Praha 2, internetova ́ adresa: 
http://www.evropskyspotrebitel.cz  

V pr ̌ípade ̌ vzniku okolností, ktere ́ bra ́ní ubytovateli poskytnout klientovi sluzb̌u 
dle rezervace resp. smlouvy, a je-li možne ́vzhledem k vznikle ́situaci 
poskytnout klientovi jinou na ́hradní službu v rozsahu a kvalite ̌ shodných nebo 
se alespon ̌ blížících pu ̊vodne ̌ objednane ́ službe ̌ nebo poskytnout stejnou 
službu v na ́hradním termínu, je ubytovatel opra ́vne ̌n a povinen prove ́st 
odpovídající zme ̌ny. Ubytovatel je v takoveḿ pr ̌ípade ̌povinen bez zbytečne ́ho 
odkladu informovat klienta o podmínka ́ch te ́to zme ̌ny a navrhnout tuto zme ̌nu 
klientovi. Klient je opra ́vne ̌n v pr ̌ípade ̌ nesouhlasu s takto ozna ́menou zme ̌nou 
zrušit čerpa ́ní služby, a jedna ́-li se o zme ̌nu tyḱající se ubytova ́ní, od smlouvy 
odstoupit. Ubytovatel je pak povinen bez zbytečne ́ho odkladu po tomto 
zrušení čerpa ́ní služby vrat́it klientovi plne ̌ní pr ̌ipadající na takto zrušenou 
službu a v pr ̌ípade ̌odstoupení od cele ́ smlouvy klientovi vra ́tit veškera ́ plne ̌ní 
uhrazena ́ v souvislosti se smlouvou pr ̌evodem na u ́čet .Na plne ̌ní vra ́cena ́ dle 
tohoto odstavce se nevztahují ustanovení te ̌chto VOP o storno poplatku.  

Čla ́nek 6.  

Ochrana osobních u ́daju ̊  

1. Ubytovatel zpracova ́va ́ osobní u ́daje Hosta v souladu s Nar ̌ízením 
Evropske ́ho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, 
obecne ́ nar ̌ízení o ochrane ̌ osobních u ́daju ̊. Pra ́vním za ́kladem je plne ̌ní 
smluvních povinností, ha ́jení opra ́vne ̌ných za ́jmu ̊ Ubytovatele, dodržova ́ní 
za ́konných povinností a souhlasu Hosta se zpracova ́ním jeho osobních u ́daju ̊. 
Účelem je rezervace, r ̌ízení vztahu s hosty, spra ́va jejich preferencí a cílene ́ 
reklamní a  



marketingove ́ kampane ̌ sloužící k podpor ̌e prodeje. Ubytovatel shromaždǔje 
osobní u ́daje Hosta po dobu nezbytne ̌ nutnou do ukončení poskytova ́ní 
sjednaných služeb a tyto u ́daje neposkytuje dalším osobaḿ.  

Čla ́nek 7. 
Za ́ve ̌recňa ́ ustanovení  

Tento dokument se vyda ́va ́ na dobu neurčitou počínaje dnem jeho podpisu a 
ruší platnost prědchozích dokumentu ̊ r ̌ešících shodnou problematiku. 
Jakýkoliv pozde ̌jší za ́sah do textove ́ cǎ ́sti tohoto dokumentu mu ̊že být 
proveden pouze formou dodatku či jeho aktualizací. Objednatel je povinen se 
r ̌ídit te ̌mito aktua ́lními obchodními podmínkami.  

	


