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Ubytovací řád  

 

 

1. Host je povinen při příjezdu předložit v restauraci pověřené osobě platný cestovní pas, občanský 

průkaz nebo jiný doklad totožnosti.   

 

2. Při nástupu na pobyt uhradí host pověřené osobě cenu pobytu a další poplatky za sjednané služby, 

po té mu budou předány klíče od sjednaného ubytování. 

 

3. Ubytování hostů je možné v den příjezdu od 16:00 do 20:00, pokud není předem domluveno jinak. 

 

4. Stravování začíná nástupní den večeří a končí v den odjezdu snídaní nebo obědem, podle typu 

zvoleného stravování. 

 

5. V den příjezdu přebírá host chatku či pokoj bez závad. Případné závady, poškození nebo chybějící 

inventář je host povinen neprodleně nahlásit personálu rekreačního areálu. Pokud host neprodleně 

nenahlásí případnou závadu, poškození či chybějící inventář nese odpovědnost sám ubytovaný. 

Pokud dojde k poškození ubytovacího zařízení rekreačního areálu nebo jiného zařízení chatky či 

pokoje nebo společných prostor, ať už z nedbalosti či úmyslně, je host povinen škodu na místě 

hotově uhradit. 

 

6. Host nesmí ubytovávat v chatce či pokoji jiné nenahlášené osoby. 

 

7. Provozovatel rekreačního areálu nezajišťuje v průběhu pobytu hosta úklid chatek či pokojů. Host 

je povinen po dobu pobytu udržovat chatku či pokoj v čistotě. Odpadky vynáší pravidelně do 

nádob k tomu určených. Úklidové prostředky lze zapůjčit. Provozovatel poskytuje polštář a peřinu 

nikoli lůžkoviny.   

 

8. Host nesmí přemisťovat vybavení/zařízení chatek či pokojů, dále pak nesmí provádět jakékoliv 

úpravy, ani zásahy do el. sítě, vodovodního řádu či jiné instalace. 

 

9. V celém rekreačním areálu není povoleno používat vlastní elektrické spotřebiče (např. varná 

konvice, vlastní topidla, lednice, chlazení atp.). Toto neplatí pro zařízení sloužící k nabíjení 

telefonů, notebooků, či tabletů a spotřebičů pro osobní hygienu (např. holící strojky, vysoušeče 

vlasů atp.) 

 

10. V případě potřeby si může host u provozovatele zapůjčit za poplatek topidlo. Použití topidla je 

povoleno pouze po řádném proškolení o jeho funkčnosti a bezpečnosti. Za správné použití topidla 

plně odpovídá jeho uživatel, který byl provozovatelem řádně proškolen o jeho užívání. Nabyl-li 

host dojmu, že není k užívání topidla dostatečně proškolen, nesmí topidlo použít.   

 

11. Při ukončení pobytu je host povinen dát chatku či pokoj do původního stavu, zavřít okna, dveře, 

vynést odpadky do nádob k tomu určených. Opustit chatku či pokoj nejpozději do 10:00, není-li 

s provozovatelem dohodnut jiný čas. Při nedodržení času uvolnění chatky či pokoje má 

provozovatel nárok na smluvní pokutu ve výši uvedené v platném ceníku (další započatý den 

ubytování), jako náhradu nákladů na změnu organizačního plánu úklidu. 
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12. Host je povinen opustit parkovací místa v rekreačním areálu nejpozději ve 14:00, aby byl umožněn 

novým hostům bezproblémový příjezd a parkování. 

 

13. Během pobytu v rekreačním areálu je každý host povinen: 

o Udržovat pořádek v celém areálu včetně chatek, pokojů a ostatních společně užívaných 

prostorách (např. WC, sprchy, restaurace, výcvikové plochy apod.) 

o Dodržovat noční klid od 22:00 do 06:00, jehož posunutí je možné po předešlé dohodě 

s provozovatelem. 

o Šetřit vodou a el. energií, odpadky odhazovat do nádob k tomu určených. 

o Po ukončení pobytu a opuštění chatky či pokoje je host povinen nahlásit a uhradit 

způsobené vzniklé škody a předat klíče v restauraci pověřené osobě. 

o Nevynášet jakékoli potraviny a inventář z restaurace. 

o Dodržovat přísný zákaz kouření v chatkách či pokojích, budovách a vnitřních prostorách 

rekreačního areálu. Kouření je povoleno jen na vyhrazených místech a ve venkovních 

prostorech rekreačního areálu. Kuřák je povinen ukládat nedopalky pouze do rozmístěných 

popelníků. 

o Dodržovat přísný zákaz rozdělávání ohňů. Rozdělávání ohňů je možné jen na místech 

k tomu určených, vždy za přítomnosti dospělé osoby a po skončení ohně budou jeho zbytky 

řádně uhašeny. 

o Dodržovat přísný zákaz zvířat v prostorách restaurace. 

o Dodržovat pokyny provozovatele u atrakcí (např. dětské hřiště, trampolína atp.) 

o Host v rekreačním areálu může přijímat návštěvy (neubytované osoby) pouze v denních 

hodinách, je nepřípustné, aby bez zaplacení pobytu přenocovaly). Návštěvu je host povinen 

neprodleně nahlásit provozovateli. Návštěva má přísný zákaz chodit do chat či pokojů. 

 

14. Provozní doba restaurace je vyvěšena na viditelném místě v její blízkosti. 

 

15. Je zakázáno dovážet do areálu vlastní sudy s nápoji. 

 

16. Přístup do hospodářských a provozních prostorů (např. kuchyně, sklady, garáže atp.) je zakázán. 

 

17. Za chování a bezpečnost svých dětí odpovídají rodiče nebo dospělé osoby jimi pověřené a nesou 

plnou odpovědnost za škody způsobené dítětem. 

 

18. Za bezpečnost psů a jiných zvířat stejně tak za škody jimi způsobené odpovídá jejich majitel. 

 

19. V celém rekreačním areálu platí přísný zákaz venčení a volného pobíhání psů i jiných zvířat.  

 

20. Host je povinen zabezpečit svůj majetek tak, aby nedošlo k jeho zcizení nebo poškození, včetně 

odložených věcí v zaparkovaném vozidle. 

 

21. Host bere na vědomí, že k odhazování hygienických potřeb (např. hygienické vložky, tampony, 

plastové tyčinky atp.) slouží pouze odpadkové koše, platí přísný zákaz vhazování výše uvedeného 

do toalet. 
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22. V rekreačním areálu je zakázáno odhazování odpadků mimo místa k tomu určená, znečišťování 

prostranství samotného areálu a jeho okolí, ničení zeleně či jeho zařízení a vybavení areálu. 

 

23. V rekreačním areál je zakázáno pro soukromé účely používat ozvučovací techniku či jakákoli jiná 

zařízení, která by mohla nadměrně rušit či obtěžovat ostatní hosty (zákaz platí i pro nadměrně 

hlasité projevy hostů). 

 

24. V rekreačním areálu je přísně zakázáno užívání omamných a psychotropních látek. 

 

25. Hostovi, který úmyslně nebo z nedbalosti poškodí majetek rekreačního areálu, nebo majetek jiných 

hostů, nebo se bude chovat nevhodně a v rozporu s provozním a ubytovacím řádem, je 

provozovatel oprávněn ukončit pobyt před dohodnutým dnem odjezdu bez nároku na vrácení 

částky za nevyužité služby. 

 

Důležitá telefonní čísla: 

 

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM      112 

HASIČI          150 

POLICIE        158 

ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA             155 

 

Děkujeme, že jste věnovali pozornost našemu provoznímu a ubytovacímu řádu RANČE ESADERA a 

přejeme Vám příjemný pobyt. 

 

Za vedení: Ing. Petra Valentová, jednatelka 

  Ing. Mgr. Martin Valenta, jednatel 
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Všeobecné obchodní podmínky 

 

 

1.  Úvodní ustanovení 

 

Společnost Ranč Esadera s.r.o., IČ: 260 29 189, DIČ: CZ 260 29 189, se sídlem 

U Výstaviště 486/15, 370 05 České Budějovice (dále jen „provozovatel“), je provozovatelem 

Rekreačního areálu Ranč Esadera, na adrese Zátaví č. e. 606, 397 01 Kestřany (dále jen „ubytovací 

zařízení“). Předmětem podnikání je mimo jiné zajišťování ubytovacích a stravovacích služeb. 

 

2.  Účastník 

 

Za účastníka je považována fyzická či právnická osoba, která uzavřela smlouvu, čímž vstoupila 

do smluvního vztahu s provozovatelem, jehož předmětem je poskytnutí ubytovacích a stravovacích služeb 

pro jednu či více osob v ubytovacím zařízení za sjednanou úplatu, jakož i zprostředkování či zajištění 

souvisejících plnění (dále jen „služba“). 

 

3. Smluvní vztah 

 

Smluvní vztah mezi provozovatelem a účastníkem vzniká uzavřením smlouvy na základě potvrzení 

objednávky objednatele za podmínek určených v provozovatelem akceptované objednávce, těchto 

všeobecných obchodních podmínek a podmínek uvedených v ubytovacím řádu rekreačního areálu. 

Objednávku služby lze provést vyplněním kontaktního formuláře na webových stránkách provozovatele 

www.rancesadera.cz, telefonicky, osobně, emailem nebo písemně.  

Objednávkou se rozumí dostatečný projev vůle směřující k uzavření smlouvy. Objednávka musí 

obsahovat alespoň vymezení požadované služby, termín poskytnutí služby, počet osob, kterým bude 

služba poskytována a identifikační údaje objednatele.  

Provozovatel po doručení objednávky, potvrdí objednateli její převzetí s vyjádřením, zda je nebo bude 

objednávka akceptována (formou zaslání kalkulace/propozice pobytu) a to částečně nebo v plném rozsahu 

či nikoliv. Provozovatel si vyhrazuje právo objednávku neakceptovat či akceptovat pouze částečně nebo 

za určitých podmínek, o kterých je objednatel informován v předstihu. Pokud objednatel s částečnou 

http://www.rancesadera.cz/
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akceptací nebo akceptací s určitými podmínkami nesouhlasí a tuto skutečnost písemně či emailem 

provozovateli neoznámí ve lhůtě 7-mi dnů ode dne doručení, smlouva je uzavřena v rozsahu stanoveném 

provozovatelem (dle dané částečné akceptace nebo akceptace s podmínkami). 

Při přijetí objednávky může provozovatel požadovat po objednateli (účastníkovi) zálohu v jakékoli výši 

z celkové ceny uvedené ve smlouvě. Na základě fakturačních údajů uvedených objednatelem, mu bude 

zaslána zálohová faktura splatná před zahájením ubytování. Provozovatel si vyhrazuje právo 

na odstoupení od smlouvy, v případě že záloha nebude uhrazena k datu splatnosti. Datum splatnosti 

zálohy je zpravidla sjednáno předem v objednávce. 

Zasláním objednávky objednatel (účastník) stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, 

ubytovacím řádem, kalkulací ceny a ceníkem doplňkových služeb. 

 

4. Cena a platební podmínky 

 

Mezi účastníkem a provozovatelem na základě akceptované objednávky vzniká smluvní vztah, ze kterého 

vyplývá nárok provozovatele na úhradu sjednané smluvní ceny, stanovené dle ceníku provozovatele. 

Na základě výše uvedeného provozovatel vystaví objednateli daňový doklad, zpravidla se splatností 

14 dní. 

Možnosti uhrazení sjednané ceny jsou následující: hotovost (v CZK), platební karty případně transakce 

převodem na účet. 

Objednávka služeb provedená prostřednictvím třetích stran se řídí podmínkami jednotlivých subjektů, 

u kterých byla objednávka provedena.  

Úhrada pobytu přes zaměstnavatele (FKSP) účastníka je možná pouze prostřednictvím provozovatele 

a je nutné tuto skutečnost sdělit provozovateli minimálně 14 dní před termínem pobytu. 

 

5. Zánik smlouvy 

 

Objednatel je oprávněn kdykoli od smlouvy odstoupit písemným oznámením zaslaným emailem nebo 

doporučeně poštou provozovateli, avšak je povinen při odstoupení od smlouvy uhradit provozovateli 

vzniklou újmu (dále jen „stornopoplatky“) ve výši: 

• při odstoupení kdykoli do 61. dne před poskytnutím první sjednané služby náhradu ve výši 

zaplacené zálohy, minimálně však 20% z celkové ceny služby 



10 

 

• při odstoupení od 60 do 31 dnů před poskytnutím první sjednané služby náhradu ve výši zaplacené 

zálohy, minimálně však 50% z celkové ceny služby  

• při odstoupení od 30 dnů před poskytnutím první sjednané služby nebo při nenastoupení na pobyt 

náhradu ve výši 100% pobytu 

Jedná-li se o skupinovou objednávku, čímž se rozumí objednávka pro více jak 15 osob, je nutné minimálně 

14 dnů před poskytnutím první sjednané služby, provozovatele informovat prostřednictvím emailu 

o konečném počtu účastníků a specifikovat případné změny ve sjednaných službách. 

• při snížení počtu osob nebo stornování části objednaných služeb 14 dní před a v den příjezdu 

je storno poplatek 100 % z celkové ceny služby.  

Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a neposkytnout objednanou službu, jestliže nastane 

okolnost, která mu brání či podstatným způsobem ztěžuje ve splnění závazku, zejména zásah vyšší moci. 

V takovém případě vrátí objednateli již poskytnutá plnění. 

V případě, že objednatel nevyužije objednanou službu, nevzniká mu nárok na vrácení plnění, není-li 

ujednáno jinak. 

 

6. Práva a povinnosti účastníka 

• Účastník má oprávnění užívat prostory, které mu byly vyhrazeny k ubytování, jakož i společné 

prostory areálu, určené pro pobyt účastníků stejně tak čerpat služby uvedené ve sjednané 

objednávce. 

• Účastník (objednatel) je povinen seznámit sebe a osoby s ním využívající službu s obchodními 

podmínkami a ubytovacím řádem areálu, dále je povinen dodržovat povinnosti vyplývající z výše 

uvedených dokumentů a zajistit jejich dodržování všemi účastníky. 

• Účastník (objednatel) nese odpovědnost za škody způsobené provozovateli i osobami, které 

s ubytovaným službu v ubytovacím zařízení využívají, účastník se tedy zavazuje k tomu, že bude 

chránit majetek provozovatele a bude tedy předcházet svým chováním a jednáním vzniku škody. 

• Účastník je povinen uhradit provozovateli náhradu škody před svým odjezdem. Provozovatel 

je oprávněn požadovat po účastníkovi náhradu škody za znečištění, poškození či zničení 

pokoje/chatky či vybavení a ostatních prostor a jeho okolí.  

• Účastník bere na vědomí, že odpovědnost za chování a bezpečnost dětí nese rodič nebo dospělá 

osoba rodiči pověřená, stejně tak za škody dětmi způsobené. 
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• Účastník bere na vědomí, že za bezpečnost psů a jiných zvířat stejně tak za škody jimi způsobené, 

odpovídá jejich majitel. 

• Účastník bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za předměty vyšší hodnoty, 

zejména cennosti, neodpovídá za škody vzniklé na věcech odložených, ani za jejich ztrátu 

či odcizení. 

• Účastník bere na vědomí, že dětské hřiště umístěné v areálu je k užívání pouze na vlastní nebezpečí 

a s dozorem dospělé osoby. 

• Účastník bere na vědomí, že provozovatel neodpovídá za ztrátu či poškození vozidla 

zaparkovaného nebo pohybujícího se po areálu, za ztrátu či poškození jeho obsahu a za škody 

způsobené osobám a zvířatům. Rovněž není zodpovědný za škody způsobené v důsledku 

nahodilého jevu nebo vyšší moci a za škody způsobené vandalismem. Provozovatel neodpovídá 

za škody způsobené jinými účastníky nebo jinými třetími osobami.  

 

7. Závěrečná ustanovení 

 

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných podmínek a ubytovacího řádu, přičemž 

tato změna je účinná pro všechny strany ode dne vyvěšení na webových stránkách.  

Tyto všeobecné podmínky vstupují v účinnost dnem 1. 1. 2023. 

 

8. Zásady ochrany osobních údajů 

Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. 

Všichni účastníci (objednatelé) rekreačního areálu Ranč Esadera jsou povinni prokázat se platným 

průkazem totožnosti a již při vytvoření objednávky souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem 

ubytování, účetnictví (údaje na faktuře), evidenci v ubytovací knize a v případě cizinců cizinecké policie. 

V souvislosti s poskytováním našich služeb vyžadujeme předložení následujících osobních údajů 

ubytovaných osob: 

1. jméno a příjmení, u cizinců státní občanství 

2. adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí 

3. číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, případně číslo víza 

4. telefonní číslo, email 
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Údaje 1 – 3 vyžadujeme z důvodu zápisu do ubytovací knihy a údaje uvedené v bodě 4 jsou nezbytné pro 

komunikaci s objednateli (účastníky), zejména pro komunikaci ohledně příjezdu, odjezdu a další, 

související s objednáváním služeb. 

Přístup k osobním údajům má pouze provozovatel rekreačního areálu a osoby jím pověřené za účelem 

zpracování nebo realizace služeb. 

Provozovatel se zavazuje při zpracování osobních údajů účastníků přijmout taková opatření, aby nemohlo 

dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich zneužití či ztrátě, 

neoprávněným přenosům k jinému neoprávněnému zpracovateli, jakož i k jinému zneužití.  

 

 

 

 

 

  



13 

 

Ceník poškozeného vybavení areálu platný od 1. ledna 20231 

 
• Matrace:  čištění – 1.000 Kč, poškození – 2.500 Kč 

• Povlak na matraci:  praní – 200 Kč, poškození – 1.000 Kč 

• Polštář:    praní – 100 Kč, poškození – 400 Kč 

• Přikrývka:  praní – 100 Kč, poškození – 700 Kč 

• Skříňka:   poškození – 2.000 Kč 

• Police srub/chatka: poškození – 500 Kč 

• Palanda:   poškození – 10.000 Kč 

• Postel borovice:  poškození – 3.500 Kč 

• Stolek pokoj:  poškození – 800 Kč 

• Stolek srub/chatka: poškození – 450 Kč 

• Okno chatka:  zasklení – 1.000 Kč 

• Okno srub:  zasklení – 1.200 Kč, poškození – 3.500 Kč 

• Okno pokoj:  zasklení – 2.000 Kč, poškození – 6.000 Kč 

• Dveře srub:  poškození – 6.000 Kč 

• Dveře pokoj:  poškození – 9.000 Kč 

• Kování srub:  poškození – 600 Kč 

• Kování pokoj:  poškození – 1.500 Kč 

• Zrcátko:   poškození – 300 Kč 

• Podsedák:  poškození – 150 Kč 

• Koš/kýbl:  poškození – 100 Kč 

• Koště:   poškození – 150 Kč 

• Košťátko:  poškození – 100 Kč 

• Lopatka:  poškození – 100 Kč 

• Klíče s klíčenkou: poškození, ztráta – 300 Kč 

• Přímotop chatka:  poškození – 600 Kč 

• Přímotop srub:  poškození – 2.500 Kč 

 

 
1 Cena poškozeného zařízení areálu, které není explicitně uvedeno ve výčtu výše, bude vždy posuzována dle průměrných cen, které bude 

nutné vynaložit na jejich opravu či výměnu. Do uvedených cen jsou zahrnuty náklady na dopravu, případně další služby nutné k odstranění 

nebo opravě poškozeného vybavení. Každý host se při svém příjezdu zavazuje dodržovat Provozní řád areálu, ubytovací prostory si 

přebírá uklizené bez jakýchkoli vad a souhlasí s úhradou případných vzniklých škod dle platného ceníku, případně dle průměrných 

cen na trhu včetně nákladů spojených s dopravou, servisem a dalšími službami, vedoucími k jejich odstranění. 


