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Z Á S A D Y   P R O    P R O V O Z 
 

rekreačního a školicího střediska „Chata na Šumavě“ 

v Novém Dvoře, (dále jen „Zásady“) platné od 16. 3. 2020  
 
 
Rekreační a školicí středisko „Chata na Šumavě“ v Novém Dvoře č. 48, PSČ 384 73 Stachy (dále jen 

„středisko“), slouží pro rekreaci, školení, porady, a jiné akce provozovatele střediska, Finančního 

úřadu pro Středočeský kraj (dále jen „FÚ“). V případě volné kapacity i pro ostatní zaměstnance 

Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“) a cizí zájemce. Provoz střediska zabezpečuje 

Oddělení provozního zabezpečení (dále jen „OPZ“). Vedoucí tohoto oddělení podává informace o 

provozu na poradách vedení FÚ a navrhuje řešení podstatných problémů a koncepci dalšího rozvoje. 

Administrativu spojenou se zajišťováním pobytů, školení a dalších akcí provádí zaměstnanec určený 

ředitelem FÚ.  

Všichni ubytovaní ve středisku jsou povinni se řídit těmito Zásadami, Požární poplachovou směrnicí, 

Požárním řádem a Domovním řádem rekreačního a školicího střediska, ze dne 1. 3. 2020 (dále jen 

„Domovní řád“). Uvedené dokumenty jsou k dispozici na každém pokoji a ve vstupní chodbě 

(lyžárně). 

Při porušení ustanovení Domovního řádu a nedodržování těchto Zásad pro provoz střediska může být 

ubytovaný vyloučen z pobytu ve středisku bez náhrady pobytného. 

V rekreačním zařízení je zákaz kouření a rovněž je zde zakázán pobyt psů či jiných zvířat. 

Upozorňujeme, že rekreační zařízení není vybaveno pro pobyt rodin s mladšími dětmi. 

 

A. REKREAČNÍ POBYT 

Pobyty se uskutečňují v následujících turnusech:  

1/ v období jarních prázdnin – výhradně týdenní pobyty (den nástupu Pondělí, ukončení pobytu 

Neděle). Z provozních důvodů je středisko uzavřeno vždy od Neděle 10:00 do Pondělí 16:00 (sanitární 

den). 

 

2/ mimo období jarních prázdnin – pobyty v rozmezí od Čtvrtka do Středy (den nástupu Čtvrtek). 

Z provozních důvodů je středisko uzavřeno vždy od Středy 10:00 do Čtvrtka 16:00 (sanitární den). 
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3/ pro období státních svátků může provozovatel určit mimořádný režim pobytů. 

 

Nástup na rekreaci je možný v časovém intervalu mezi 16:00 – 18:00 hodinou. Z provozních důvodů 

je tento čas závazný a nelze se správcem sjednávat výjimky. V případě mimořádně vzniklých 

problémů (dopravní komplikace) je nutné kontaktovat správce, který určí další postup. 

 

V den ukončení pobytu je nutno vyklidit a předat pokoje nejpozději do 10:00 hodin, tato hodina je 

závazná a nelze se správcem sjednávat výjimky. V případě, že v průběhu ubytování vzniknou na straně 

ubytovaného důvody pro předčasné ukončení pobytu je nutno tuto skutečnost oznámit správci 

střediska a dohodnout s ním postup ukončení pobytu. 

Účastníci rekreace musí při nástupu předložit správci střediska ubytovací poukaz a občanské průkazy 

osob uvedených v poukazu. Správce střediska předá účastníkům rekreace příslušné pokoje, včetně 

odpovídajícího množství lůžkovin, klíče od pokojů, které slouží zároveň i jako vstup do budovy. Dále 

předá klíčky od jednotlivých kuchyňských skříněk, zásuvek s nádobím a dalším jídelním 

příslušenstvím, dle seznamu uvedeného ve skřínce. V případě zjištěných nedostatků, závad či 

požadavcích na drobné opravy apod. je k dispozici ,,Provozní kniha“, ve které mohou být uvedeny i 

zjištěné závady na jiných místech uvnitř i vně budovy. Tato kniha je uložena ve společenské místnosti. 

V den odjezdu správce střediska přebírá od rekreantů pokoje, kuchyňské skříňky, zásuvky s nádobím 

a další jídelní příslušenství. Případné zjištěné nedostatky jsou řešeny ihned správcem střediska nebo 

později pracovníky OPZ, případně ve škodní komisi a to dle závažnosti. 

 

a) Rezervace rekreace 

 

Rezervace rekreačního pobytu probíhá pomocí rezervačního systému, který je přístupný na intranetu 

FÚ pro Středočeský kraj v části „Rekreace“. Obsazenost jednotlivých středisek je evidována 

a aktualizována rovněž na intranetu. Na základě zjištěného volného termínu dle obsazenosti střediska 

je možno v rezervačním systému vyplnit a odeslat žádanku o rekreaci. 

 

O otevření rezervačního systému pro příjem žádostí o rekreaci na danou sezónu jsou zaměstnanci FÚ 

informování e-mailem. Přihlašování zpravidla začíná: na letní sezónu od 1. 4, na zimní sezónu od 1. 

10, na jarní mezisezónu od 1.2., na podzimní mezisezónu od 1.9.  

Po otevření příjmu žádostí na rekreaci v nové sezóně je možné v časovém intervalu 14 dní zasílat 

žádosti o tyto rekreace prostřednictvím rezervačního systému. O schválení/zamítnutí jsou žadatelé 

informováni v následujícím týdnu. 
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Přednostně jsou schvalovány žádosti o rekreace zaměstnancům FÚ před ostatními zaměstnanci 

/osobami. Pokud žádost zasílá zaměstnanec FÚ, ale sám se rekreace nezúčastní (bude žádat o rekreaci 

pro ostatní zaměstnance/osoby), je tato žádost posuzována jako žádost od ostatních zaměstnanců/osob. 

Pokud je vznesen požadavek ze strany zaměstnance FÚ na rekreaci v délce trvání min. na 3 noci, má 

přednost před žádostí ostatních zaměstnanců/osob, i když tito požadují rekreaci na delší období. 

Žádanka o rekreaci je po schválení potvrzena v rezervačním systému. V případě, že požadavky na 

rekreaci převyšují kapacitu zařízení, rozhoduje o přidělení rekreace komise. 

 

 

b) Vyhotovení ubytovacího poukazu, pobytové ceny, fakturace 

 

Ubytovací poukaz vystavuje zaměstnanec určený ředitelem FÚ. Výše poplatků za pobyty jsou 

uvedeny v ceníku, který je uveřejněn na intranetu. Pobytový poukaz obdrží účastník rekreace 

po zaplacení faktury. 

Úhrada je prováděna výhradně bezhotovostním způsobem. Pobyt musí být zaplacen před nástupem 

do střediska. 

 

c) Storno poplatky v případě zrušení rekreace 

 

Účastník pobytu, který si objednal rezervaci pokoje a odhlásí  pobyt v termínu kratším 7 dnů před 

nástupem, zaplatí v případě, že se nepodaří volná místa obsadit náhradníkem, storno poplatek ve výši 

50 % z  pobytové ceny. Toto pravidlo neplatí v případě prokázaných vážných pracovních či rodinných 

důvodů a onemocnění. 

 

B. ŠKOLENÍ 

Požadavky útvarů Finančního úřadu pro Středočeský kraj na uspořádání školení ve středisku předávají 

zájemci písemně e-mailovou poštou určené osobě FÚ, která po odsouhlasení ředitelem FÚ informuje 

o pořádání akce správce střediska. V požadavku je nutno uvést program školení, požadovaný termín, 

počet účastníků školení, jméno vedoucího školení a souhlas vedoucího Oddělení personálního 

pro Středočeský kraj.  

V den příjezdu předá správce střediska příslušné pokoje, včetně inventáře a lůžkovin vedoucímu 

školení i s klíči od pokojů a objektu. Vedoucí školení předává v den odjezdu (ukončení pobytu) správci 

střediska jednotlivé pokoje včetně inventáře, lůžkovin a klíčů od pokojů. Případné nedostatky budou 

řešeny ihned správcem střediska nebo později zaměstnanci OPZ, popřípadě ve škodní komisi podle 

závažnosti. 
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Neprodleně po ukončení akce doručí vedoucí školení Oddělení personálnímu pro Středočeský kraj 

prezenční listinu a dokumentaci k akci na příslušných tiskopisech, které jsou k dispozici 

na personálním oddělení. 

 

 

V Praze dne   

 

 

Ing. Josef Kuklík 

ředitel  
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