Příloha č. 1

UBYTOV ACÍ ŘÁD
ubytovacích prostor Justiční akademie
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Ubytovací prostory slouží zejména k ubytování účastníků všech typů vzdělávání,
školení a kurzů organizovaných Justiční akademií, zaměstnanců dlouhodobě
pracovně zařazených mimo místo jejich trvalého bydliště, ke krátkodobému
ubytování zaměstnanců resortu Ministerstva spravedlnosti na pracovní a
služební cestě, pro ubytování zaměstnanců resortu Ministerstva spravedlnosti a
jejich rodinných příslušníků, popř. dalších osob, pokud to dovolí ubytovací
kapacita Justiční akademie.
(2) Za hospodárné a účelné využití ubytovacích prostor odpovídá ředitel Justiční
akademie.
(3) Za stav ubytovacích prostor, jejich provoz a materiálně technické zabezpečení
zodpovídá vedoucí Oddělení správy a údržby majetku.
(4) Chod jednotlivých ubytovacích prostor je řízen recepční službou dle pokynů
správce budov.
(5) Ve všech vnitřních prostorách Justiční akademie platí zákaz kouření. Kouření je
povoleno na vyhrazených místech mimo budovy.
Čl. 2
Práva ubytovaného
(1) Ubytovaný má právo využívat všech společných prostor, které jsou součástí
ubytovacích prostor.
Čl. 3
Povinnosti ubytovaného
(1) Ubytovaný je povinen:
a. dodržovat tento ubytovací řád,
b. dodržovat pravidla požární ochrany, seznámit se s požárními směrnicemi
a únikovými cestami,
c. v případě požáru se aktivně zapojit do záchranných prací podle pokynů
osob k této činnosti určených,
d. neobtěžovat svým chováním ostatní ubytované, chovat se v souladu
s obecně respektovanými společenskými a mravními normami,
e. šetrně zacházet se zařízením a vybavením ubytovacích prostor,
f. dodržovat noční klid v ubytovacích prostorech a určených společných
místnostech v době stanovené ubytovatelem, ztlumit mediální přístroje
tak, aby nerušily ostatní ubytované,
g. před odchodem z ubytovacích prostor překontrolovat uzavření oken,
místnost uzamknout a odevzdat klíče (pokud není stanoveno jinak) na
recepci ubytovacích prostor,
h. neprodleně upozornit ubytovatele na zjištěné nedostatky, závady zapsat
do Knihy závad na recepci.

(2) Ubytovanému je zakázáno:
a. zasahovat do rozvodů elektrické energie nebo jiných energetických zdrojů,
b. poškozovat stěny pokojů vylepováním plakátů,
c. znečišťovat pokoje a společné prostory,
d. uskladňovat v ubytovacích prostorech předměty (např. jízdní kola,
tělocvičné nářadí, hořlavý materiál),
e. přechovávat jakákoliv zvířata,
f. vynášet nábytek a zařízení mimo ubytovací prostory a jinak s ním
manipulovat,
g. užívat vlastní elektrické spotřebiče (kromě spotřebičů pro osobní hygienu a
zařízení pro nabíjení notebooků, tabletů, mobilních telefonů apod.),
h. svévolně se přestěhovat do jiné místnosti,
i. zasahovat jakýmkoliv způsobem do inventáře ubytovacích prostor,
j. odkládat jakékoliv předměty na venkovní parapety oken, které by svým
pádem mohly ohrozit kolemjdoucí na zdraví či majetku,
k. používat výtahy v rozporu s jejich kapacitou.
Čl. 4
Vstup do ubytovacích prostor
(1) Do ubytovacích prostor jsou oprávněni vstupovat v době nepřítomnosti
ubytovaných:
a. pracovníci odpovědní za úklid ubytovacích prostor,
b. pracovníci údržby za účelem provádění oprav,
c. zaměstnanci Justiční akademie odpovědní za materiální vybavení,
d. kontrolní orgány.
Tyto osoby smí do pokojů vstupovat pouze s vědomím popř. za přítomnosti další
osoby, zpravidla recepčního.
Čl. 5
Škody na inventáři a zařízení
(1) Za škody způsobené na majetku Justiční akademie odpovídá ubytovaný podle
příslušných platných právních předpisů. V případě poškození nebo zničení
majetku JA má JA právo na náhradu škody.
Čl. 6
Úhrady spojené s ubytováním
(1) Úhrada za ubytování stanovená dle přílohy č. 10 této směrnice se provádí
v hotovosti v pokladně Justiční akademie nebo převodem na účet na základě
vystavené faktury.
(2) Pozdní placení úhrad je penalizováno podle ustanovení občanského zákoníku
89/2012 Sb.
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ČI. 7
Závěrečné ustanovení
Porušování ubytovacího řádu je důvodem pro ukončení ubytování.
Při ukončení ubytování je ubytovaný povinen předat ubytovací prostor
ubytovateli ve stavu odpovídajícím běžnému užívání.
Ubytovaný je povinen vyklidit pokoj do 9 hodin posledního dne sjednaného
ubytování a klíč od pokoje odevzdat na recepci.
Ubytovací řád nabývá platnosti dnem vydání a účinnosti od 1. září 2016.

V Kroměříži dne 31. srpna 2016

