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Stanovení cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových 
střediscích UK a cen za pronájem sportovišť ve Sportovním centru 
 
 

 
 

CENÍK UBYTOVÁNÍ VE VS ALBEŘ: 
 

letní sezóna 2022 
 

za přechodné ubytování pro výukové a ostatní akce ve výcvikovém středisku Albeř, stanovený 
podle zákona o cenách č. 526/90 Sb. a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve 
znění pozdějších předpisů. 
       
         

Typ ubytování: cena v Kč bez DPH cena v Kč vč. DPH 10 % 

Stan   

Výuka 54,54*  

Zaměstnanci a rod. příslušníci 54,54* 60 

Dospělí 118,18 130 

děti 3-12let 90,90 100 

Alumni 100 110 

Chatka   

Výuka 136,36*  

Zaměstnanci a rod. příslušníci 136,36* 150 

Dospělí 272,72 300 

děti 3-12 let 181,81 200 

Alumni 218,18 240 

 
 
 

 

Režie při poskytování sportovně-kulturních služeb zajišťovaných externí firmou v době konání 
letních rekreací: 
 

 cena bez DPH DPH 21 % celková cena Kč 

dospělí a děti od 3 let/den 20,66 4,34 25 

 

 

Poznámky: 
- všechny ceny uvedeny v Kč 
- ubytování je zajišťováno ve čtyřlůžkových chatkách a dvoulůžkových stanech  

*) vnitrouniverzitní plnění mezi součástí a fakultami UK je účtováno bez daně z přidané hodnoty.  
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CENÍK UBYTOVÁNÍ VE VS DOBRONICE: 
 

letní sezóna 2022 
 

za přechodné ubytování pro výukové a ostatní akce ve výcvikovém středisku Dobronice, 
stanovený podle zákona o cenách č. 526/90 Sb. a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

 cena v Kč bez DPH cena v Kč  vč. DPH 10 % 

Výuka 136,36*  
Zaměstnanci, rod. příslušníci 136,36* 150 

Dospělí 272,72 300 

Děti 3-12 let 181,81 200 

Alumni 218,18 240 
 

 

 

 

 

 

Chatky VIP, personální**) cena v Kč bez DPH cena v Kč  vč. DPH 10 % 

Výuka 150*  
Zaměstnanci, rod. příslušníci 150* 165 

Dospělí 300 330 

Děti 3-12 let 200 220 

Alumni 240 264 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 
- všechny ceny uvedeny v Kč 
- ubytování je zajišťováno v dvou až čtyřlůžkových chatách  

*) vnitrouniverzitní plnění mezi součástí a fakultami UK je účtováno bez daně z přidané hodnoty.  
**) chatky VIP a personální mají vlastní sociální zařízení 
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CENÍK UBYTOVÁNÍ VE VS HORNÍ POŘÍČÍ: 
 

letní sezóna 2022 
 

za přechodné ubytování pro výukové a ostatní akce ve výcvikovém středisku Horní Poříčí, 
stanovený podle zákona o cenách č. 526/90 Sb. a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty  ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

 ceny v Kč bez DPH cena vč. DPH 10 % 

Výuka 136,36*  

Zaměstnanci, rod. příslušníci 136,36* 150 

Dospělí 272,72 300 

Děti 3-12 let 181,81 200 

Alumni 
 

218,18  
240 

 

 
 
Ubytování v pokojích v hlavní budově 

 druh ubytování      cena bez DPH DPH 10 % celková cena Kč 

navýšení pro všechny 
kategorie 
ubytovaných 

1 lůžko/noc + 45,50 + 4,50 
 

+ 50 

 

 
 
Režie při poskytování sportovně-kulturních služeb zajišťovaných SBZ v době konání letních rekreací: 
 

 cena bez DPH DPH 21 % celková cena Kč 

dospělí a děti od 3 let/den 20,66 4,34 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 
- všechny ceny uvedeny v Kč 
- ubytování je zajišťováno v třílůžkových chatkách  

*) vnitrouniverzitní plnění mezi součástí a fakultami UK je účtováno bez daně z přidané hodnoty.  
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CENÍK UBYTOVÁNÍ VE VS PATEJDLOVA BOUDA: 

letní sezóna 2022, zimní sezóna 2021/2022 
 

za přechodné ubytování pro výukové a ostatní akce ve výcvikovém středisku Patejdlova bouda, 
stanovený podle zákona o cenách č. 526/90 Sb. a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty a ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

 

 

 

 druh ubytování cena bez 
DPH*) 

DPH 10 % celková cena Kč 

výukové akce, 
zaměstnanci UK a 
jejich rodinní 
příslušníci 

1 lůžko/noc 181,81*) 18,19 200 

ostatní akce – osoby, které nejsou v zaměstnaneckém poměru k UK 

- dospělí 1 lůžko/noc 454,54 45,46 500 

- děti 3 – 12 let 1 lůžko/noc 272,72 27,28 290 

Alumni  1 lůžko/noc  400 40 440 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Použití služeb poskytovaných středisky – odvoz lyží: 
 

 cena bez DPH DPH 21 % celková cena Kč 

1 jízda 289,26 60,74 350 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 
- všechny ceny uvedeny v Kč 
- pokoje jsou dvou až pětilůžkové 

 
 
*) vnitrouniverzitní plnění mezi součástí a fakultami UK je účtováno bez daně z přidané hodnoty.  
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CENÍK UBYTOVÁNÍ VE VS PEC POD SNĚŽKOU: 
 

letní sezóna 2022 zimní sezóna 2021/2022 
 

za přechodné ubytování pro výukové a ostatní akce ve výcvikovém středisku Pec pod Sněžkou, 
stanovený podle zákona o cenách č. 526/90 Sb. a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty ve znění pozdějších přepisů. 
 

 

 druh ubytování cena bez DPH*) DPH 15 % celková cena Kč 

výukové akce, 
zaměstnanci UK a 
jejich rodinní 
příslušníci 

1 lůžko/noc 181,81*) 18,19 
200 

 

ostatní akce – osoby, které nejsou v zaměstnaneckém poměru k UK 

- dospělí 1 lůžko/noc 454,54 45,46 500 

- děti 3 – 12 let 1 lůžko/noc 272,72 27,28 290 

Alumni  1 lůžko/noc  400 40 440 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 
- všechny ceny uvedeny v Kč 
- pokoje jsou dvou, tří a čtyřlůžkové 

 
*) vnitrouniverzitní plnění mezi součástí a fakultami UK  je účtováno bez daně z přidané hodnoty.  
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CENÍK UBYTOVÁNÍ VE VS MARIÁNSKÉ LÁZNĚ: 
 
 

za přechodné ubytování pro výukové a ostatní akce ve výcvikovém středisku Mariánské Lázně, 
stanovený podle zákona o cenách č. 526/90 Sb. a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

OSBORNE -  teplá a studená voda 

na pokoji, společné sociální zařízení cena v Kč bez DPH cena v Kč  vč. DPH 10 % 

Výuka 450,- 495,- 

Zaměstnanci, rod. příslušníci 450,- 495,- 

Děti zaměstnanců 0 – 12 let 225,45 248,-  

Alumni + býv. zaměstnanci 475,45 523,- 

Dospělí 500,- 550,- 

Děti 0-12 let 250,- 275,- 
 

OSBORNE - společné sociální 

zařízení cena v Kč bez DPH cena v Kč  vč. DPH 10 % 

Výuka 327,27 360,- 

Zaměstnanci, rod. příslušníci 327,27 360,- 

Děti zaměstnanců 0 – 12 let 163,64 180,-  

Alumni + býv. zaměstnanci 345,45 380,- 

Dospělí 363,64 400,- 

Děti 0-12 let 181,82 200,- 
 

 

BALMORAL  cena v Kč bez DPH cena v Kč  vč. DPH 10 % 

Výuka 654,55 720,- 

Zaměstnanci, rod. příslušníci 654,55 720,- 

Děti zaměstnanců 0 – 12 let 327,27 360,-  

Alumni + býv. zaměstnanci 690,91 760,- 

Dospělí 727,27 800,- 

Děti 0-12 let 363,64 400,- 
 

BALMORAL – vlastní sociální 

zařízení na chodbě cena v Kč bez DPH cena v Kč  vč. DPH 10 % 

Výuka 572,73 630,- 

Zaměstnanci, rod. příslušníci 572,73 630,- 

Děti zaměstnanců 0 – 12 let 286,36 315,-  

Alumni + býv. zaměstnanci 604,55 665,- 

Dospělí 636,36 700,- 

Děti 0-12 let 318,18 350,- 
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BALMORAL – apartmán 2 + 2 

lůžka cena v Kč bez DPH cena v Kč  vč. DPH 10 % 

Výuka 2945,45 3240,- 

Zaměstnanci, rod. příslušníci 2945,45 3240,- 

Alumni + býv. zaměstnanci 3109,09 3420,- 

Dospělí 3272,73 3600,- 
 

BALMORAL - klubovny cena v Kč bez DPH cena v Kč  vč. DPH 10 % 

Velká klubovna 5454,55 6000,- 

Malá klubovna 3272,73 3600,- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Poznámky: 
- všechny ceny uvedeny v Kč 
- pokoje jsou jedno, dvou, tří a čtyřlůžkové apartmány 

 
*) vnitrouniverzitní plnění mezi součástí a fakultami UK  je účtováno bez daně z přidané hodnoty.  
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CENÍK STRAVOVÁNÍ: 
 
 

Letní sezóna 2022, zimní sezóna 2021/2022 
 

 

Výukové a hromadné akce: 
 cena bez 

DPH*) 
 

Cena celkem Kč 

plná penze - dospělí 272,72  300 

plná penze – děti od 3 do 12 let 227,27  250 

příplatek za štědrovečerní nebo 
silvestrovské menu 

272,72  250 

druhá večeře  90,91  100 

 
Rekreace:  
 

 cena bez 
DPH*) 

 
Cena celkem Kč 

plná penze - dospělí 272,72  300 

plná penze – děti od 3 do 12 let 227,27  250 

příplatek za štědrovečerní nebo 
silvestrovské menu 

227,27  250 

druhá večeře  90,91  100 

 
 
Rezervace celého střediska – rekreace: 
 
Při požadavku rezervace celého střediska, aniž by byla naplněna celková kapacita, bude cena 
za ubytování vypočítána takto: 
 
- letní střediska tj. Albeř, Dobronice, Horní Poříčí: max. počet lůžek (332, 184, 181) x denní 
  sazba tj. zaměstnanci Kč 150,--, ostatní Kč 300,--, děti Kč 200,-- 
- zimní střediska tj. Pec pod Sněžkou, Patejdlova bouda: max. počet lůžek (45) x denní sazba 
   tj. zaměstnanci Kč 200,--, ostatní Kč 500,--, děti Kč 290,--. 
 
Z takto vypočtené částky bude poskytnuta sleva ve výši 20 %. 
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Úhrada poplatků za ubytování a stravování: 

 

Platby za objednané služby jsou organizátory akcí a jednotlivými účastníky hrazeny na základě 
daňových dokladů vystavovaných Správou budov a zařízení.  
 
Ceník za ubytovací služby a stravování pro výukové a ostatní akce ve výcvikových střediscích 
je stanoven podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 
 
Ceny při výukových akcích ve výcvikových střediscích jsou účtovány vnitropodnikovou 
fakturou v rámci Univerzity Karlovy bez DPH, v úrovni základu daně. Povinnost přiznat daň na 
výstupu má odběratel vnitrouniverzitního plnění, který ji také účtuje konečnému spotřebiteli. 
Proto je nezbytné hradit tyto pobyty na základě vystavené vnitrouniverzitní faktury. 
Hotovostní úhrada na místě proti příjmovému pokladnímu dokladu nemůže být z výše 
uvedených důvodů akceptována. 
Pro zajištění maximální využitelnosti středisek budou tyto vnitrofaktury vystavovány 
předem. 
Pro vnitrofaktury platí stejný postup pro stornopoplatky – viz níže. 
 
Ostatním odběratelům jsou ceny účtovány včetně DPH v zákonné výši. Splatnost faktury je 30 
dní.  Faktura musí být uhrazena do data nástupu na rekreaci, a to tak, aby platba byla 
minimálně 5 pracovních dnů před nástupem na rekreaci připsána na účet SBZ. Host, který 
uhradí fakturu později, je povinen její úhradu prokázat při nástupu na rekreaci (výpisem z účtu, 
stvrzenkou).   

 
 
 
 
Storno poplatky: 
 

Přijetím elektronické objednávky (ve výjimečných případech písemné objednávky) a jejím 
následným potvrzením rezervačního systému (případně odpovědného pracovníka SBZ) se 
pobyt na všech výcvikových střediscích Univerzity Karlovy stává smlouvou dle § 2326 
zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Prakticky 
to znamená blokaci konkrétního místa ubytování pro konkrétní počet osob (stanu, chatky, 
pokoje), přičemž v případě odstoupení od předem objednaného pobytu budou účtovány 
následující stornopoplatky:  

• 30 – 15 dní před nástupem 30 % z celkové ceny objednávky, 
• 14 dní a méně 100 % z celkové ceny objednávky. 

Odstoupení od pobytu je akceptovatelné pouze na základě písemného oznámení na 
adresu Správy budov a zařízení UK. 
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CENÍK VSTUPNÉHO A PRONÁJMŮ ZA POUŽITÍ SPORTOVIŠŤ SPORTOVNÍHO CENTRA    
pro období od 1. 1. 2022  

 
Ceny při vnitrouniverzitní  fakturaci jsou účtovány bez DPH, ostatní jsou účtovány včetně 
DPH v zákonné výši.  
 
a)  KRYTÁ SPORTOVIŠTĚ 

 
Krytý bazén  25 x 15 m 
           
 Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10% 

cena pronájmu celého bazénu (6 drah) 2 672,73 2 940 

cena 1 dráhy 463,64 510 

cena vstupného pro jednotlivce - dospělí 100,-- 110 

- děti do 15 let 63,64 70 

 Kč/30min bez DPH Kč/30min vč.DPH 10% 

cena vstupného pro jednotlivce - dospělí 63,64 70 

- děti do 15 let 45,45 50 

 
sleva: 
cena pro vysokoškolské tělovýchovné jednoty působící při fakultách UK, studenty UK 
a zaměstnance UK 
 Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10% 

cena pronájmu celého bazénu (6 drah) 2 545,45 2 800 

cena 1 dráhy 427,27 470 

cena vstupného pro jednotlivce 63,64 70 

 Kč/30min. bez DPH Kč/30min. vč.DPH 

cena vstupného pro jednotlivce  45,45 50 

 
Víceúčelová sportovní hala 
 
 Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10% 

cena pronájmu celé haly 1 818,18 2 000 

cena pronájmu 1/3 haly  609,09 670 

  
sleva: 
cena pro vysokoškolské tělovýchovné jednoty působící při fakultách UK, studenty UK 
a zaměstnance UK 
 Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10% 

cena pronájmu celé haly 1 727,27 1 900 

cena pronájmu 1/3 haly     581,82 640 
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Přetlaková hala tenisová 
 

cena pronájmu  haly Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10% 

Po – Pá      6:00 h– 17:00 h 318,18 350 

     17:00 h– 23:00 h 409,09 450 

So + Ne     6:00 h – 23:00 h 318,18 350 

 
sleva: 
cena vysokoškolské tělovýchovné jednoty působící při fakultách UK, studenty UK 
a zaměstnance UK 
 Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10% 

cena pronájmu  haly 290,91 320 

                           
Přetlaková hala víceúčelová 
 
 Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10% 

cena pronájmu  haly 409,09 450 

 
sleva: 
cena vysokoškolské tělovýchovné jednoty působící při fakultách UK, studenty UK 
a zaměstnance UK 
                           Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10% 

cena pronájmu  haly 290,91 320 

 
Přetlaková tenisová hala se dvěma tenisovými dvorci 
 

cena pronájmu   1 dvorce Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10% 

Po – Pá      6:00 h– 17:00 h 318,18 350 

     17:00 h– 23:00 h 409,09 450 

So + Ne     6:00 h – 23:00 h 318,18 350 

 
sleva: 
cena pro vysokoškolské tělovýchovné jednoty působící při fakultách UK, studenty UK 
a zaměstnance UK 
 Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10% 

cena pronájmu   1 dvorce 290,91 320 

 
Posilovna Sportovního centra 
 
 Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10% 

cena pronájmu  posilovny 454,55 500 

 
 
 
 



13 

 
sleva: 
cena vysokoškolské tělovýchovné jednoty působící při fakultách UK, studenty UK 
a zaměstnance UK 
 Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10% 

cena pronájmu  posilovny 263,64 400 

                           
 
Aerobik sál č. 1 
     
 Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10% 

cena pronájmu sálu 418,18 460 

 
sleva: 
cena pro vysokoškolské tělovýchovné jednoty působící při fakultách UK, studenty UK 
a zaměstnance UK                           
 Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10% 

cena pronájmu sálu 345,45 380 

 
 
Aerobik sál. č. 2 
 
 Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10% 

cena pronájmu sálu 418,18 460 

 
sleva: 
cena pro vysokoškolské tělovýchovné jednoty působící při fakultách UK, studenty UK 
a zaměstnance UK                           
 Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10% 

cena pronájmu sálu 345,45 380 

 
 
Úpolový sál 
 
 Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10% 

cena pronájmu sálu 318,18 350 

 
sleva: 
cena pro vysokoškolské tělovýchovné jednoty působící při fakultách UK, studenty UK 
a zaměstnance UK 
 Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10% 

cena pronájmu sálu 172,73 190 

                           
Herna stolního tenisu 
 
 Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10% 

cena pronájmu herny se čtyřmi hracími stoly           400,00 440 
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cena pronájmu 1 hracího stolu 100 110 

 
sleva: 
cena pro vysokoškolské tělovýchovné jednoty působící při fakultách UK, studenty UK 
a zaměstnance UK 
 Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10% 

cena pronájmu herny se čtyřmi hracími stoly           345,45 380 

                           
 
Sauna 
 
 Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10% 

cena pronájmu sauny 500,00 550 

cena vstupného pro jednotlivce 100,00 110 

 
sleva: 
cena pro vysokoškolské tělovýchovné jednoty působící při fakultách UK, studenty UK 
a zaměstnance UK                           
 Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10% 

cena pronájmu sauny 427,27 470 

cena vstupného pro jednotlivce 90,91 100 

 
          
Zasedací místnost Sportovního centra 
 
 Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 21% 

cena pronájmu  413,22 500 

 
sleva: 
cena pro vysokoškolské tělovýchovné jednoty působící při fakultách UK, studenty UK 
a zaměstnance UK                           
 Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 21 % 

cena pronájmu  338,84 410 

 
 
 
b) VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ 

Antukové tenisové dvorce 

 

cena pronájmu 1 dvorce Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10% 

květen, červen, září, říjen      8:00 h– 16:00 h 145,45 160 

                                      16:00 h– 20:00 h 181,82 200 
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sleva: 
cena vysokoškolské tělovýchovné jednoty působící při fakultách UK, studenty UK 
a zaměstnance UK 
 Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10% 

cena pronájmu 1 dvorce 90,91 100 

 
 
Travnaté fotbalové hřiště 
 
 Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10% 

cena pronájmu celého hřiště 2 727,27 3 000 

cena 1/2 hřiště 1 454,55 1 600 

 
sleva: 
cena vysokoškolské tělovýchovné jednoty působící při fakultách UK, studenty UK 
a zaměstnance UK 
 Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10% 

cena pronájmu celého hřiště 2 272,73 2 500 

cena 1/2 hřiště 1 181,82 1 300 

                            
 
Softbalové hřiště  
 
 Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10% 

cena pronájmu hřiště 390,91 430 

 
sleva: 
cena vysokoškolské tělovýchovné jednoty působící při fakultách UK, studenty UK 
a zaměstnance UK 
 Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10% 

cena pronájmu hřiště 318,18 350 

 
 
Škvárová atletická dráha (osmidráha) 400 m se sektory 
 
 Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10% 

cena pronájmu  dráhy se sektory 545,45 600 

 

sleva: 
cena vysokoškolské tělovýchovné jednoty působící při fakultách UK, studenty UK 
a zaměstnance UK 

 Kč/hod. bez DPH Kč/hod. včetně DPH 10 % 

cena pronájmu  dráhy se sektory 454,55 500 
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Čl. II. 
 

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. září 2022. Opatření kvestora  č. 1/2022 se zrušuje. 

 

 

 

 

V Praze dne: 18. srpna 2022 

 

 

 

 Mgr. Martin Maňásek 

                                                                                           pověřen výkonem agendy kvestora 

                                                                                                     Univerzity Karlovy                                                                                                  

 

 


