střední odborná škola

a střední odborné učiliště

l(ladno, Dubská

příspěVkoÝá oíganizace

Dub§ká 967,272 03 Kladno

lnterní pokyn pro stanovení cen ubytování veřejnosti

a. Příchozí - základní sazba
1) Pokoje

(cena zalůžko/ osobu / noc;

s vlastním socidlním zařízením

Základní cena za osobu a noc v Kč věetně 0% DPH
Doba pobytu minimálně 2 noci (1 noc příplatek 100,-Kč / osoba)
1

Jednolůžkovýnebo

1

lůžkove vícelůžkovémpokoji

410,-Kč

Vícelůžkovýpokoj

2) Pokoje

se

320,-Kě

sociálním zařízením mimo pokoj

Základni cena za osobu a noc v Kě včetně 10% DPH
Doba pobytu minimálně 2 noci (1 noc příplatek 100,-Kč / osoba)

Jednolůžkovýnebo

1

lůžkove vícelůžkovémpokoji

340,-Kč

Vícelůžkovýpokoj

260,-Kč

Podmínkou pro použití Výše uvedených cen dle bodu A je p|atba V hotovosti předem

B. Dlouhodobé ubytování (cena zalůžko/ osobu
1) Pokoje s vlastním sociálním zařízením
Základni cena za osobu

a noc v

/

noc;

Kč včetně 10% DPH

Jednolůžkovýnebo 1 lůžkove vícelůžkovémpokoji

370,-Kč

Vícelůžkovýpokoj

280,-Kč

2) Pokoje

se

sociálním zařízením mimo pokoj

Základní cena za osobu

a noc v

Kč včetně 10% DPH

Jednolůžkovýnebo 1 lůžkove vícelůžkovémpokoji

300,-Kč

Vícelůžkovýpokoj

230,-Kč

Podmínkou ,ie ubytování minimálně na 14 dní a první platba na 14 dní musí být hrazena Vždy dopředu. Pokud bude ubytováni ukončeno dříve než za 14 dni,
bude účtována zpětně základní sazba.

C. Ubytování pro FIRMY
Vžd}z předem dojednané smluvní ceny.
Smluvní ceny sjednané pro íirmy lze použítpo odsouhlasení ZŘ pro ekonomiku a VHČ, Podmínkou pro sjednání ceny nižšínež ceníkovéje dodržování í4
denní doby splatnosti faktur, Tyto ceny a počty skutečně zúčtovanýchnocí je povinnost evidovat v měsíčnímzpracování. Měsíóní uzávěrka evidenóní a íinanční
se předkládá do 5. dne následujícího měsíce ke kontrole spolu s peněžnímiprostředky ekonomickému úseku - hlavní pok|adny.
Podmínkou pro použití výše uvedených cen d|e bodu C je platba dohodnuté zálohy, zúčtovanéna konci kalendářního měsíce.
(Pro ubytování dle bodů A, B a C cena obsahuje místnípoplatek z ubytovací kapacity dle Vyh|ášky č.50/1 '1 vydané Magistrátem města K|adna dne

Pronájem jídelny:
Na hodinu
Na dobu od 4 hodin do ]0 hodin
Na jeden den

1

,1.2020)

350,- Kč / hod. (0 % DPH)
1.500,- Kč
2.000,- Kč

Pozn.: Text na dokladu: Služby spojené s užívánímnebytol1lch prostor
Kladno

dne

5, |.2022
Zpracov aI Helena Černá

Schválil: Ing. Jiří Růžek

Platnost ceníku: l. 2. 2022
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