
 

UPOZORNĚNÍ ZÁKAZNÍKŮM! 

Z důvodu nařízení vlády je hotel dočasně uzavřen pro krátkodobé a rekreačních pobytů s výjimkou 

poskytnutí ubytování osobám:  

 pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné 

obdobné činnosti. Tyto pracovní cesty je nutné doložit písemným potvrzením 

zaměstnavatele, nebo objednatele. Tzn. zaměstnanec musí předložit potvrzení 

od zaměstnavatele, že ho vyslal na služební cestu, živnostníci či podnikatelé budou muset mít 

potvrzení od objednatele jejich práce. Toto potvrzení musí předložit poskytovateli 

ubytovacích služeb před zahájením svého pobytu. Poskytovatel ubytování musí potvrzení 

vyžadovat a uchovat ho po celou dobu pobytu klienta, kopie bude uchována pro případnou 

kontrolu. 

 nutné je mít ve všech společných prostorách nutné mít nasazený respirátor či jiný ochranný 

prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95). Při 

ubytování dodržujte zvýšená hygienická pravidla a, pokud je to možné, zdržujte se převážně 

ve svém hotelovém pokoji 
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NOTICE TO CUSTOMERS! 

Based on government restrictions short-term and recreational stays are generally prohibited with 

exeption of providing accommodation services to persons: 

 for the purpose of a profession, or business and other similar activity. These business trips 

must be documented by a written confirmation from the employer or the customer. I.e. the 

employee must submit a confirmation from the employer that he is on a business trip, self-

employed persons or entrepreneurs will have to have a confirmation from their client. This 

confirmation must be submitted to the accommodation service provider before the start of 

their stay. The accommodation provider must request confirmation and keep it for the entire 

stay, a copy will be kept for possible inspection. 

 it is necessary to wear a respirator or other protective equipment without an exhalation 

valve with a filtration efficiency of at least 94% (class FFP2 / KN 95) in all common areas. 

When staying in, follow the increased hygiene rules and, if possible, stay mostly in your hotel 

room. 
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