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UBYTOVACÍ ŘÁD 
 

Čl. 1 
Základní ustanovení 

1. Ubytovací řád se týká užívání ubytovacích jednotek 21 – 26 v 1. patře v nemovitosti 
nacházející se na adrese Bezručova 1006, Dvůr Králové nad Labem a všech společných 
prostor v dané nemovitosti.  

2. Koupelny a WC jsou společné pro všechny ubytované, zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže. 
3. Zřizovatelem ubytovny na adrese uvedené ve větě první je město Dvůr Králové nad Labem, 

nám. T. G. Masaryka 38, 544 17  Dvůr Králové nad Labem, IČ: 00277819 
4. Ubytovatelem je Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem se sídlem v ul. Elišky 

Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 75065649, zastoupený ředitelkou 
Mgr. Marcelou Hauke, email: hauke@psdvurkralove.cz, mobil: 604 212 697.  

5. Vedoucí ubytovny: Mgr. Marcela Hauke  
6. Ubytovna je určená osobám v bytové nouzi na přechodnou dobu maximálně dvou let. 
7. O přidělení ubytovací jednotky rozhoduje na základě pověření Rady města Dvůr Králové 

nad Labem vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí Městského úřadu ve Dvoře 
Králové nad Labem, která vydá písemný souhlas s ubytováním konkrétního žadatele. 

8. S vybranou osobou uzavírá ubytovatel smlouvu nejprve na 4 měsíce. Pokud ubytovaný 
naplňuje podmínky smlouvy, je mu smlouva prodloužena o dalších 8 měsíců. Pokud ani 
v té době se ubytovanému nepodaří vyřešit svou bytovou situaci a najít si trvalejší bydlení, 
může mu být smlouva prodloužena na dobu maximálně dalšího roku. V případě hodného 
zřetele může vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí (dále jen ŠKS) rozhodnout 
výjimečně o prodloužení smlouvy nad rámec dvou let, a to na základě písemné žádosti 
ubytovaného s řádným zdůvodněním a na základě zprávy vydané ubytovatelem o úhradě 
poplatků spojených s ubytováním, dále bude vycházet ze zprávy příslušné sociální 
pracovnice MěÚ o přístupu žadatele k řešení jeho nepříznivé životní situace.   

9. Ubytovaný je povinen řádně a včas platit za ubytování a služby spojené s bydlením a plnit 
povinnosti spojené s bydlením a řešením své nepříznivé životní situace.   

10. Ubytovací jednotky jsou vybaveny potřebným nábytkem a dalším vybavením dle protokolu 
o převzetí ubytovací jednotky, který je součástí smlouvy o ubytování. Za stav ubytovací 
jednotky, jakož i veškerého vybavení, ubytovaný plně zodpovídá.  

11. Po uzavření smlouvy o ubytování převezme ubytovaný klíče / čip, přikrývku, polštář a 
povlečení.  

 
Čl. 2 

Cena za ubytování a za služby 

1. Ubytovaný při podpisu smlouvy, nejpozději však s první platbou za ubytování, je povinen 
uhradit jednorázově zálohu na převzatý čip, přikrývku, polštář a povlečení dle smlouvy o 
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ubytování.  
2. Cenu za ubytování a za služby s ubytováním spojené hradí ubytovaný dle podmínek 

daných ve smlouvě o ubytování.  
3. Ubytovaný je povinen nejpozději do 25. dne zaplatit za ubytování v právě probíhajícím 

měsíci. V případě, že ubytovaný nezaplatí ani v písemně dohodnutém náhradním termínu, 
ubytovací smlouva se automaticky ukončuje a ubytovatel zahájí řízení směřující k 
vymáhání dlužné částky. Ubytovaný, kterému byl pobyt ukončen z důvodu neplacení, je 
povinen následující den po splatnosti termínu předat osobně ubytovací jednotku 
ubytovateli a ubytovnu opustit, a to do 12 hodin.  

 
Čl. 3 

Práva a povinnosti ubytovaných 

1. Ubytovaný má právo zejména používat veškerá zařízení a vybavení ubytovací jednotky, 
která slouží pro ubytované a používat společné prostory ubytovacího zařízení, včetně 
přilehlého dvora. 

2. Ubytovaný může využívat ubytovací jednotku, její vybavení, společné prostory, včetně 
zařízení a vybavení pouze za účelem, k němuž jsou určeny a takovým způsobem, aby 
nedošlo k jejich poškození.  

3. Ubytovaný je povinen chovat se tak, aby nenarušoval práva druhých osob a klidné soužití 
ostatních ubytovaných a dalších osob nacházejících se v celé budově.  

4. Ubytovaný nesmí v prostorách celého Domu Žofie vnášet a požívat drogy a nepřiměřeně 
pít alkohol1. 

5. Ubytovaný nesmí opatřit další klíče/čipy, a to ani na svůj náklad. Klíče/čipy nesmí předat 
jiným osobám. 

6. Ztrátu nebo odcizení klíčů/čipů je povinen ohlásit neprodleně ubytovateli a ten na náklady 
ubytovaného zajistí klíče/čipy náhradní.  

7. Kouření v celém objektu budovy, jakož i v ubytovacích jednotkách, je zakázáno. Kouření 
je povoleno na balkónech, před budovou, popř. ve vymezených prostorách (na terase či 
dvoře). Ubytovaný je povinen nedopalky bezpečně likvidovat. Je zakázáno házet je na zem 
či z balkónu.  

8. Ubytovaný je povinen dodržovat noční klid, který je stanoven od 22,00 hod. do 6,00 hod. 
9. V ubytovně nesmí pobývat bez souhlasu ubytovatele žádná zvířata.  
10. Ubytovaný nesmí nábytek či jiné vybavení vynášet z objektu. 
11. Ubytovaný je povinen udržovat na své náklady pořádek v pronajaté ubytovací jednotce a 

v dalších prostorách, které používá.  
12. Ubytovaný je zodpovědný za bezvadný stav užívaných věcí. V případě, že dojde 

k poškození, ztrátě, nebo poruše, je povinen toto neprodleně oznámit ubytovateli, a to buď 
osobně, zapsáním do knihy oprav, vhozením písemné zprávy do schránky k tomu určené, 

 
1 Za nepřiměřené pití je považováno takové pití, pod jehož vlivem je osoba agresivní, vyvolává konflikty, 
znečišťuje prostředí.  
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informováním na čísle 737 651 158 (případně 604 212 697), emailem na adresu 
ucetni@psdvurkralove.cz.  

13. Ubytovaný je škodu povinen uhradit.  
14. Ubytovaný je povinen dodržovat obecně závazné předpisy hygienické a požární. 
15. Ubytovaný je povinen, dle pokynů ubytovatele, připravit ložní prádlo k výměně a přikrývku 

a polštář opět povléknout. Je zakázáno spát pod nepovlečenou přikrývkou.  
16. Ubytovaný odpovídá v plném rozsahu za chování a jednání všech osob, které ho navštíví, 

jakož i za škody způsobené těmito osobami. 
17. Ubytovaný nesmí přenechat ubytovací místnost ani její část jiné osobě. 
18. Ubytovaný není oprávněn provozovat v domě jakoukoli podnikatelskou činnost. 
19. Ubytovaný má povinnost řešit aktivně svou nepříznivou životní situaci. Za tímto účelem 

spolupracuje se sociálními pracovníky.   
20. Ubytovaný je povinen na výzvu ubytovatele umožnit mu přístup do jím užívané ubytovací 

jednotky za účelem provedení kontroly dodržování smluvních podmínek a tohoto 
Ubytovacího řádu. 

21. Ubytovaný je povinen ubytovateli hlásit nepřítomnost delší jak 5 dnů. 
22. V den ukončení smlouvy o ubytování je ubytovaný povinen opustit prostory do 12 hodin. 

Uklizenou ubytovací jednotku musí ubytovaný osobně předat ubytovateli, který o předání 
vyhotoví protokol. Případné škody a chybějící vybavení musí ubytovaný uhradit.  

 
Čl. 4 

Práva a povinnosti ubytovatele 

1. Ubytovatel je povinen sepsat smlouvu o ubytování s osobou na základě rozhodnutí 
zřizovatele, seznámit ubytovaného se zněním smlouvy a tohoto Ubytovacího řádu, jeho 
právy a povinnostmi a osobně předat ubytovanému přidělenou ubytovací jednotku.  

2. Ubytovatel zajišťuje výměnu a praní ložního prádla 2x za měsíc, včetně jeho vyprání, a to 
dle rozpisu na nástěnce.  

3. Ubytovatel zajišťuje úklid společných prostor.   
4. Ubytovatel má právo a povinnost kontrolovat dodržování smlouvy o ubytování, včetně 

dodržování tohoto Ubytovacího řádu. Za tímto účelem provádí plánované i neplánované 
kontroly v celém objektu ubytovny, vymáhá plnění těchto povinností a přijímá opatření 
k nápravě.  

5. Ubytovatel má právo, v případě nouzových či havarijních situací, vstoupit do ubytovací 
jednotky i bez přítomnosti ubytovaného. Z tohoto vstupu vždy vyhotoví protokol.   

6. Ubytovatel informuje sociální pracovníky odboru ŠKS o změnách týkající se vývoje 
nepříznivé životní situace ubytovaného.  

7. Ubytovatel ukončí smlouvu o ubytování v případě naplnění výpovědních důvodů 
uvedených ve smlouvě o ubytování. 

Čl. 5 
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Návštěvy  

1. Ubytovaný může přijímat návštěvy každý den od 9 do 18 hodin. Má povinnost návštěvu 
zapsat do Knihy návštěv.  

2. Výjimka z návštěvních hodin může být povolena pouze po předchozí dohodě 
s ubytovatelem, a to v pracovní době odpovědné osoby.  

3. Ubytovaný zodpovídá za chování svých návštěv a případné škody způsobené návštěvami 
v plném rozsahu. Rovněž zodpovídá za to, že osoba/osoby na návštěvě nenarušují soužití 
ostatních ubytovaných, nevyužívá prádelny k praní prádla, ani sprch ke sprchování.    

Čl. 6 
Příprava stravy 

1. Ubytovací jednotky jsou vybaveny kuchyňskou linkou, dvouvařičem, lednicí a základním 
nádobím.  

2. Stravu si ubytovaní připravují sami v přidělené ubytovací jednotce.  
3. V případě, že ubytovaný poškodí či rozbije nádobí, pořídí za ně odpovídající náhradu ve 

stejné kvalitě na vlastní náklady.  

Čl. 6 
Praní prádla 

1. Ložní prádlo, které je majetkem ubytovatele, se mění 2x do měsíce, pokud není potřeba 
vyměnit prádlo dříve. Praní ložního prádla zajišťuje ubytovatel – cena za praní je součástí 
kalkulace za ubytování. Informace k výměně jsou vždy uvedeny na nástěnce. Těmito 
informacemi se musí ubytovaný řídit.  

2. K praní osobního prádla může využívat ubytovaný pračky ve společné prádelně. Cena za 
praní prádla je součástí kalkulace ceny za ubytování. Prášek na praní si zajišťuje ubytovaný 
na vlastní náklady. Pračku v prádelně může ubytovaný využívat pouze k vyprání vlastního 
prádla. Prádelnu je ubytovaný povinen udržovat v čistotě.  

3. Ubytovaný je povinen pračku a sušičku vždy po použití vyčistit.  

Čl. 7 
Stížnosti 

Stížnosti na soužití, porušování práv, kvalitu bydlení a přístup zaměstnanců podává ubytovaný 
přímo k vedoucí/mu ubytovny, a to osobně, vhozením písemné zprávy do schránky k tomu 
určené, informováním na čísle 604 212 697, emailem na adresu hauke@psdvurkralove.cz.  

 
Čl. 8 

Ukončení smlouvy o ubytování a předání ubytovací jednotky 

1. Smlouvu ukončí ubytovatel dle výpovědních podmínek udaných ve smlouvě o ubytování. 
2. Ubytovaný je povinen ubytovací jednotku předat ubytovateli čistou, v pořádku a osobně, a 

to v den ukončení smlouvy do 12 hodin. Ložní prádlo ubytovaný svlékne. 
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3. Ubytovatel o předání ubytovací jednotky a vybavení vyhotoví protokol. 
4. Případné škody či chybějící vybavení je povinen ubytovaný uhradit. 
5. Ubytovatel vrátí ubytovanému zálohu, pokud bude vše v pořádku. V opačném případě si ji 

ponechá jako zálohu na pokrytí vzniklé škody ubytovaným.  
6. V případě, že se ubytovaný k předání ubytovací jednotky nedostaví, bude ubytovací 

jednotka vyklizena i bez jeho přítomnosti, osobní věci na 1 měsíc uskladněny, a poté 
zlikvidovány, pokud si je ubytovaný nevyzvedne.  

7. Ubytovaný nemá právo na náhradu bydlení.  
 

Čl. 9  
Závěrečná ustanovení 

 
Ubytovací řád je platný pro všechny ubytované v ubytovacích jednotkách a dotčené 
zaměstnance ubytovatele. Porušování tohoto řádu je důvodem k ukončení smlouvy o ubytování. 
 
Ve Dvoře Králové nad Labem dne       
 
Svým podpisem ubytovaný       stvrzuje, že byl s tímto Ubytovacím řádem seznáme, rozumí 
mu a zavazuje se jím řídit: 
 
Jméno a příjmení:      : …………………………………….. dne       
 


