Ubytovací řád
1. Příjezdy a odjezdy
Nově příchozí hosté se mohou do svých pokojů ubytovat od 14:00 do půlnoci. Hosté mohou přijet i dříve a uložit si zavazadla, přístup
do pokojů je však možný až po 14:00. Odjíždějící hosté musí odnést všechny své věci z pokoje a odhlásit se do 11:00. V tuto dobu
musí být všechen hostův majetek již vystěhován z pokoje či apartmánu. V případě, že bude pokoj hosta rezervovaný a předchozí
host pokoj neopustí a nebude v něm přítomen, je ubytovací zařízení oprávněno do pokoje vstoupit, sepsat seznam věcí hosta, sbalit
je a uložit ve skladu za přítomnosti více než jednoho člena personálu ubytovacího zařízení.

2. Přihlášení k pobytu / Check-in
Při příjezdu jsou všichni hosté povinni předložit platný doklad totožnosti, a to nejlépe pas nebo občanský průkaz. V případě,
že se jedná o skupinovou rezervaci, vyžadujeme doklad od každého hosta skupiny. Hosté bez platného dokladu totožnosti nebudou
ubytováni.

3. Odhlášení z pobytu / Checkout
Odhlášení (checkout) probíhá do 11:00. V případě, že se host odhlásí později, bude vyzván k úhradě ubytování na další noc. Proto
si prosím hlídejte čas, ve kterém je nutné se odhlásit. Pozdní checkout je možný, a to pouze po předchozí domluvě na recepci v den
příjezdu.

4. Klíče od pokoje
Při příjezdu obdrží každý host klíč, který mu umožní vstup do budovy i vlastního pokoje. Za každý klíč může být požadováno složení
zálohy 300 Kč nebo 15 €. Záloha bude hostu vrácena při odjezdu po navrácení klíče. Pokud host klíč ztratí, přichází o nárok na
vrácení zálohy. Každému hostovi může být na vyžádání vystaven doklad o složení zálohy za klíč.

5. Věkové omezení
Rezervace ubytování přijímáme pouze od osob starších 18 let. Mladší osoby se mohou ubytovat pouze v doprovodu dospělého
(osoby starší 18 let). Ubytování dětí mladších 3 let je zdarma při využití stávajících lůžek. Hosté s dětmi do 3 let si mohou zdarma
zapůjčit dětskou postýlku, a to po předchozí domluvě s ubytovacím zařízením. Maximální věková hranice stanovena není.

6. Platné storno podmínky u standardních rezervací
Ve chvíli, kdy provedete rezervaci a obdržíte oficiální ubytovací voucher, je vaše rezervace považována za platnou. Přejete-li si
rezervaci bezplatně zrušit či změnit, je třeba nás o změně informovat do 14:00 dne před příjezdem. Změnu proveďte sami
prostřednictvím rezervačního systému anebo nás kontaktujte telefonicky či e-mailem. Zrušíte-li rezervaci příliš pozdě nebo se
nedostavíte v den příjezdu, má Jacob Brno nárok na úhradu ubytování v plné výši. Tyto storno podmínky se nevztahují na rezervace
s nevratnou cenou.
Nedostavíte-li se v den příjezdu k ubytování, vaše rezervace bude zrušena. Přijedete-li o den později, aniž byste nás o tom
informovali, vynasnažíme se pro vás najít pokoj, je však možné, že nepůjde o stejný typ pokoje a mohou být účtovány další poplatky.
Standardní storno podmínky mohou být specifikovány jinak v případě dlouhodobých či skupinových rezervací a v exponovaných
termínech jako jsou Vánoce, Silvestr či doba konání Moto GP a Mezinárodního strojírenského veletrhu.

7. Chování hostů
Pohodlí a bezpečnost našich hostů jsou naší prioritou. Každý host, který se dle názoru zaměstnanců zařízení bude dopouštět
přestupku vůči bezpečnosti nebo pohodlí jiných hostů, zaměstnanců nebo obyvatel budovy, bude vyzván k opuštění budovy
a nebude mu nahrazena úhrada za ubytování. Od všech hostů se očekává respekt k ostatním hostům, zaměstnancům zařízení
i ostatním obyvatelům budovy. Děkujeme vám, že respektujete ostatní hosty a nerušíte jejich klid, zvláště pak ve večerních hodinách.
Proto vás prosíme o dodržování nočního klidu, který je stanovený od 22:00 do 8:00. Návštěvy ubytovaných hostů jsou možné, a to
pouze do 22:00, poté se musí návštěva hosta hlásit na recepci.

8. Zákaz kouření
Kouření je zakázáno v celém prostoru budovy, což zahrnuje všechny pokoje, společné prostory, schodiště i chodbu. Stejné omezení
platí pro apartmány, kde je kouření zcela zakázáno vyjma prostoru střešních teras či balkónu. Každý host, který bude v prostoru
budovy kouřit, bude vyzván k úhradě pokuty ve výši 2 700 Kč (100 €) a k okamžitému opuštění ubytovacího zařízení. O náhradě
uhrazené částky za ubytování nebude v tomto případě uvažováno.

9. Zákaz užívání drog
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Vzhledem k tomu, že užívání drog je v České republice nelegální, bude každý host, u nějž se zjistí, že v prostoru budovy užívá
drogy, vyzván k úhradě pokuty ve výši 2700 Kč (100 €) a okamžitému opuštění zařízení, přičemž platba za ubytování nebude
nahrazena.

10. Konzumace alkoholu
Alkohol mohou konzumovat pouze osoby starší 18 let. Rovněž prodej alkoholu na recepci je povolen pouze osobám starším 18 let.

11. Osobní majetek
Je hostovou zodpovědností, aby zabezpečil svůj osobní majetek po celý čas pobytu. Jacob Brno nepřijímá žádnou zodpovědnost
za ztrátu, krádež nebo poškození hostova majetku.

12. Průběh pobytu
Host má právo na úklid pokoje nebo apartmánu každý třetí den pobytu, den a hodina úklidu se sjednávají při příjezdu hosta. Častější
úklid je možný po předchozí domluvě na recepci. U dlouhodobých rezervací se četnost úklidu odvíjí od domluvy mezi hostem
a ubytovacím zařízením, zpravidla probíhá jednou týdně.

13. Škody na majetku a zařízení
Od hostů se očekává, že ubytovacímu zařízení uhradí veškeré škody na majetku a vybavení způsobené neadekvátním chováním
v průběhu pobytu.

14. Skupinové rezervace (bezpečnostní záloha)
V případě skupinových rezervací je nutné složení bezpečnostní zálohy ve výši až 5000 Kč (200 €). Přesná výše zálohy se odvíjí od
velikosti skupiny a délky pobytu. Veškeré podrobnosti a výše zálohy jsou skupině oznámeny individuálně před příjezdem. V případě
nedodržení ubytovacího řádu, porušení zákazu kouření či nedodržování nočního klidu je tato záloha nevratná.

15. Zodpovědnost
S výjimkou úmrtí nebo zranění způsobeného nedbalostí ubytovatele je ubytovatel za všech okolností zodpovědný pouze za hodnotu
služeb poskytovaných v rámci rezervace, vyjma všech příplatků za služby poskytované nad tento rámec.

16. Osobní údaje
Jacob Brno uchovává o ubytovaných osobách pouze ty informace, které jsou hosty poskytnuty za účelem dvoustranné dohody mezi
hostem a zařízením a za účelem sdílení informací a dalších nabídek služeb. Pokud si nepřejete, aby vám byly informace o zařízení
a jeho službách zasílány, informujte nás prosím na: info@jacobbrno.cz.

17. Chyby a opomenutí
Ubytovatel si vyhrazuje právo na chyby či změny v prodejních materiálech, webových prezentacích, objednávkových listech,
cenových nabídkách, potvrzeních objednávek, fakturách či jiných dokumentech, které vydal. Na případně změny budete vždy
upozorněni v okamžiku vytvoření rezervace nebo v nejbližším proveditelném termínu poté.

18. Domácí mazlíčci
Psi a jiná domácí zvířata mohou být ubytovaní s hostem za předpokladu, že nebudou způsobovat svým chováním škodu ubytovateli,
nebudou svým chování rušit ostatní hosty a nebudou sdílet lůžko či jiný sedací čalouněný nábytek se svým majitelem. Cena za
umístění zvířete do pokoje či apartmánu se odvíjí od platného ceníku.

19. Závěrečná ustanovení
Tento ubytovací řád vstoupil do platnosti 1. 5. 2018 a host je povinen ho dodržovat. V případě nedodržení tohoto ubytovacího řádu
ze strany hosta může dojít k odstoupení smlouvy o ubytování mezi hostem a ubytovatelem.
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Rules and Regulations
1. Arrivals and Departures
New arrivals can check in from 14:00 until midnight. Guests can arrive earlier and store their luggage in the hotel, however, rooms
can be accessed only after 14:00. Departing guests must remove all their personal belongings from the room and check out before
11:00. By this time, all the guest's belongings must be removed from the room or apartment. If the room is booked for the following
night and the departing guest does not leave the room in time, nor is present in the room, Jacob Brno reserves the right to enter
the room, pack the guest’s belongings, make a list of them and store them in the storeroom, all in presence of more than one staff
member.

2. Check-in
All guests are required to present a valid identity document, that is ID card or passport, upon their arrival. In case of group
reservation, each member of the group is required to present their own identity document. Guests without a valid identity document
will not be accommodated.

3. Checkout
Checkout ends at 11:00. If the guest checks out after 11:00, they will be asked to pay for another night. We kindly ask you to keep
an eye on time so you do check out in time. Late checkout is possible only after prior agreement done at the front desk upon
arrival.

4. Room Keys
Upon arrival, each guest receives a key that enables them to enter the building and their room or apartment. For each key,
a security deposit of CZK 300 or € 15 can be required. The deposit will be returned at checkout, in exchange for the key. If the
guest loses the key, this deposit will not be refunded. Upon request, each guest can be issued a confirmation of deposit payment.

5. Age Restrictions
Reservations are accepted from persons of at least 18 years of age. Underage persons can be accommodated only if
accompanied by an adult (a person over 18). Accommodation of children under 3 years old is free of charge when using existing
beds. Guests with children who are under the age of 3 can, by prior agreement with the accommodation, borrow a baby cot for
free. There is no maximum age limit for the guests.

6. Cancellation Policy for Standard Reservations
When you make a reservation, you will receive an official accommodation voucher and from this moment, your reservation is
considered to be valid. If you wish to cancel or change your reservation free of charge, you must inform us of the change by 14:00
of the day prior to your arrival. You can make the change yourself in the reservation system or contact us by phone or email. If you
cancel your booking too late or do not arrive on the day of arrival, we are entitled to charge you full amount for the accommodation.
In case of no-show on the day of arrival, your booking will be cancelled. This cancellation policy does not apply to non-refundable
reservations.
If you arrive a day later without informing us about it, we will try to find a room for you, however, it is possible that it will not be the
same room type and additional charges may incur. Standard cancellation terms may be specified otherwise in case of long-term or
group reservations, and on holidays, such as Christmas, New Year’s Eve and special events, such as Moto GP or International
Engineering Fair.

7. Guest Behavior
The comfort and safety of our guests is our priority. Any guest who, in the opinion of our staff, compromises the comfort and safety
of other guests, staff or other residents of the building will be requested to leave the hotel premises and will not be offered a refund.
Guests are expected to respect other guests, hotel staff and other residents of the building and to not disturb them, especially in
the evening hours. We kindly ask you to observe the quiet hours from 22:00 to 8:00. Visitors of the guests are welcome, however,
they must leave the premises by 22:00 or they have to check-in at the front desk.

8. Smoking Policy
Smoking is prohibited in all our premises, that is in all guest rooms, public areas, staircase and hallway. Same policy applies to
apartments, except for the roof terraces and balconies. Any guest found smoking in the building will be asked to pay a fine of
CZK 2,700 (€ 100) and to immediately leave the premises. Any amount paid for the accommodation will not be refunded.
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9. Drug Policy
Drug use is illegal in the Czech Republic. Any guest found using drugs on our premises will be asked to pay a fine of CZK 2,700
(€ 100) and to immediately leave the premises. Any amount paid for the accommodation will not be refunded.

10. Alcohol Policy
Alcohol may be consumed only by persons over 18 years of age. Likewise, the sale of alcohol at the front desk is allowed only to
persons over 18 years of age.

11. Personal Property
It is the guest’s responsibility to ensure that their personal belongings are secure at all times. Jacob Brno accepts no liability for
any loss, theft or damage to the guest’s property.

12. Course of the Stay
Each guest has the right to have their room or apartment cleaned on every third day of their stay. Day and hour of cleaning are
agreed upon arrival at the front desk. More frequent cleaning is possible after prior arrangement at the front desk. The frequency of
cleaning differs for long-term bookings and is based on the agreement between the guest and accommodation. It usually takes
place once a week.

13. Damage to Hotel Property and Equipment
All guests are expected to pay for any damage on the property and equipment of the accommodation caused by inappropriate
behavior during their stay.

14. Group Bookings (Security Deposit)
Groups are required to pay a security deposit of up to CZK 5,000 (€ 200). The exact amount of the deposit is based on the size of
the group and the length of their stay. All the details and the exact amount of the deposit are discussed individually prior to the
arrival of the group. In case of non-compliance with the accommodation rules, smoking policy or quiet hours, this deposit will not
be refunded.

15. Liability
Except in relation to death or personal injury caused by our negligence, Jacob Brno’s liability remains limited to the value of the
booked services, excluding any amendment charges paid to us.

16. Personal Information
Jacob Brno stores only the information which is supplied to us for the purposes of carrying out the bilateral agreement between the
accommodation and the guest, and to inform the guest of other services and service offers. If you do not wish to receive such
information about the accommodation and its services, please contact us at: info@jacobbrno.cz.

17. Errors and Omissions
The accommodation reserves the right for errors and changes on their web page, in sales literature, order forms, price lists, order
confirmations, invoices or other documents issued. We will inform you of any changes at the time of booking or as soon as is
reasonably possible thereafter.

18. Pets
Dogs and other pets can be accommodated with the guest on the condition that they will not cause any damage to the
accommodation, they will not disturb other guests and will not access bed or any other upholstered furniture. The price for a pet is
specified in the applicable price list.

19. Final Provisions
These accommodation rules and regulations become effective on 1st May 2018 and each guest is obliged to observe them. In
case of non-observance of the rules and regulations on the part of the guest, the accommodation provider may withdraw from the
contract of accommodation between the accommodation provider and the guest..
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