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Všeobecné obchodní podmínky 
1. Pojmy 
1.1. Zákazník – osoba (fyzická nebo právnická) objednávající si služby nabízené v Ubytovacích 
zařízení. 

1.2. Ubytovací zařízení – vlastník/nájemce ubytovacích prostor, poskytující Zákazníkovi služby 
podle objednávky zprostředkované Provozovatelem. 

2. Úvodní ustanovení 
2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi  
Zákazníkem a Ubytovacím zařízením při realizaci zprostředkování rezervace pobytů či dalších 
služeb, nabízeném Ubytovacím zařízením na internetových stránkách hotelradava@gmail.com. 

2.2. Zpracováváme jen ty osobní údaje, které skutečně potřebujeme k účelu, pro který jsme je od 
Vás získali či k jinému účelu, o němž jsme Vás předem informovali. 

3. Rozhodné právo a právní režim 
3.1. Smluvní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. 

4. Proces objednání služeb a jejich úhrady 
4.1. Objednání 
Zákazník vyjadřuje svůj zájem o službu odesláním formuláře. Ubytovací zařízení ověří volnou 
kapacitu v termínu, který Zákazník požaduje a sdělí Zákazníkovi informace o dostupnosti a 
konkrétní ceně ubytování pro vybraný termín. Závazné objednání služby nastává v okamžiku 
telefonického nebo písemného potvrzení objednávky Zákazníkem. 

4.2. Cena služby 
Cena služby je určována Ubytovacím zařízením. Cena je závislá na termínu, počtu osob a dalších 
parametrech, které zadává Zákazník v poptávce. Poskytovatel před závazným potvrzením 
informuje Zákazníka o konečné ceně, po jejím odsouhlasení a uhrazení na účet Poskytovatele 
dojde k závazné objednávce služeb. 

 



4.3. Platební podmínky 
Platba za objednané služby se provádí před nástupem na pobyt. Poskytovatel vyzve Zákazníka k 
úhradě objednávky. Úhrada je možná převodem nebo složením hotovosti na účet Poskytovatele 
číslo 260141342/2010, vedený FIO Bank.  

5. Storno podmínky a reklamace 
5.1. V případě zrušení Objednávky zákazníkem jsou uplatněny následující storno poplatky: 

o 80% z celkové ceny objednávky při zrušení objednávky od 10 do 4 dnů před datem nástupu, 
minimálně však 500,-Kč. 

o 100% celkové ceny objednávky při zrušení objednávky od 3 dnů před datem nástupu, v případě 
nenastoupení pobytu, či v případě přerušení pobytu, minimálně však 500,-Kč. 

5.2. Reklamace kvality ubytování a služeb poskytnutých Ubytovacím zařízením se provádí přímo 
v Ubytovacím zařízení. 

6. Osobní údaje 
6.1. Zpracování osobních údajů 
Zákazník výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně 
platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) 
zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zprostředkování objednávky 
poskytl (dále jen "Osobní údaje"). Osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně kromě 
Ubytovacího zařízení. Ubytovací zařízení se stává správcem osobních údajů. Údaje získávané dle 
zákona jsou uloženy po dobu, po kterou je potřebujeme k účelu, pro který jsou zpracovávány. 
Tato doba vyplývá z právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem správného 
poskytnutí objednané služby a za účelem přesnějšího nabízení vhodných doplňujících služeb. 
Nesouhlas se zpracováním Osobních údajů může Zákazník vyjádřit na emailové 
adrese hotelradava@gmail.com 

6.2. Zasílání obchodních sdělení 
Zákazník vyslovuje souhlas se zasíláním doplňujících a dalších informačních sdělení na svou 
emailovou adresu samotným odesláním poptávky ubytování na stránkách 
hotelradava@gmail.com.  

7. Platnost a účinnost 
7.1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinností dnem 1.2.2019 

 
 


