©VŠB-TUO
Garant dokumentu: 9151 – ředitel USSS
Účinnost: 1.5.2021

Ceník služeb USSS v doplňkové činnosti
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Ceník Ubytovacích služeb a Stravovacích služeb v doplňkové činnosti
platný od 1. 5. 2021

I.

Ceník hotelového ubytování – hotel Garni 3*

Cena v Kč vč. DPH
za 1 os/noc se snídaní

Cena v Kč vč. DPH
za 2 os/noc se snídaní

Jednolůžkový pokoj standart

750 - 1350

-

Jednolůžkový pokoj DELUX*

950 - 1550

-

Jednolůžkový apartmán

1150 - 1650

-

Dvoulůžkový pokoj standard

950 - 1800

1140 - 1950

Dvoulůžkový pokoj LUX*

1150 - 2000

1350 - 2350

Dvoulůžkový pokoj LUX* rodinný

1150 - 2000

1350 - 2350

Dvoulůžkový apartmán

1300 - 2200

1500 - 2500

Dvoulůžkový apartmán LUX*

1550 - 2600

1750 - 2750

Typ ubytování

Přistýlka do dvoulůžkových pokojů*

450 - 650

*Pokoje lux k dispozici od 1.9.2021
Ceny ubytování se řídí aktuální poptávkou na trhu, aktuální cenu zjistí zákazník na online rezervaci, které je
na stránkách hotel https://www.hotelvsb.cz/ nebo poptávkou na recepci (emailem, telefonem). Aktuální
denní sazba je také vyvěšena vždy na recepci hotelu.

Slevy – akční nabídky
karta ALUMNI
Sleva ve výši 5 % vám bude odečtena z aktuální ceny - kartu nutno předložit při příjezdu
Dlouhodobé rezervace
Minimálně 6 noci sleva 5 %, 14 a více nocí sleva 10 %, 30 a více nocí sleva 20 %
Cena ubytování nezahrnuje:
městský poplatek z pobytu ve výši 21 Kč/os/noc

II. koleje budova „E“ hotelové ubytování*
Cena v Kč vč. DPH
za pokoj/noc

Cena v Kč vč. DPH
obsazený jednou osobou

Pokoj jednolůžkový

550 - 750

-

Pokoj dvoulůžkový

660 - 1060

600 - 800

Typ ubytování
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III. Ceník krátkodobého ubytování na kolejích
Poskytuje se pouze v letních měsících nebo v případě dlouhodobé volné kapacity
buňkový systém – 2 pokoje jedno společné sociální zařízení*
2-lůžkový pokoj

3-lůžkový pokoj

Cena pokoje/noc
v Kč

Budovy C, D, E

Budova A, B

Budova A, B

1 ubytovaná osoba

500 - 700

600 – 800

600 - 800

2 ubytované osoby

600 - 1000

800 - 1200

800 - 1200

3 ubytované osoby

-

-

1200 - 1800

Cena ubytování zahrnuje připojení na internet pomocí WIFI
Cena ubytování nezahrnuje:
- městský poplatek z pobytu ve výši 21 Kč/os/noc.
* Aktuální cena ubytování bude sdělena na základě poptávky, tyto ceníky nejsou veřejně k dispozici, na
stránkách USaSS je uvedený kontakt, kde se mají zájemci dotazovat.
IV. Dlouhodobé ubytování – hotel E
Cena v Kč vč. DPH
za pokoj/noc

Cena v Kč vč. DPH
obsazený jednou osobou

Pokoj jednolůžkový

180

-

Pokoj dvoulůžkový

250

180

Typ ubytování

Cena ubytování nezahrnuje:
městský poplatek z pobytu ve výši 21 Kč/os/noc.
V. Ceník stravovacích služeb
Ceny za poskytnutí stravovacích služeb v doplňkové činnosti jsou stanoveny jako ceny smluvní
VI. Společná ustanovení
1. Objednávka
Objednávka služeb může být učiněna:
1.1) online na internetových stránkách hotelvsb.cz.
 Online objednávka bude zaplacena přes platební bránu - pracovník recepce potvrzuje
písemně (emailem) objednávku a zasílá potvrzení o platbě.
 Online objednávka nebude zaplacena přes platební bránu - pracovník recepce potvrzuje
písemně (emailem) objednávku a zároveň zasílá dle termínu pokyny k platbě zálohy.
1.2) písemně nebo telefonicky
 Takovou objednávku musí zaměstnanec USSS vždy písemně (e-mailem) potvrdit s vyčíslenou
cenou za rezervaci a dle termínu zasílá pokyny k platbě zálohy včetně storno podmínek.
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1.3) žádankou přes SAP systém
 Takovou objednávku zpracovává pouze vedoucí hotelového ubytování, zašle v komentáři
žádanky potvrzení včetně ceny. Útvary VŠB-TUO uvádějí na žádance číslo útvaru, kterému
bude vystavena vnitro faktura za poskytnuté služby.
2. Zúčtování ubytování
Zákazníkovi je při příchodu k ubytování požádán o úhradu celé částky pobyty včetně poplatku OU.
V případě, že zákazník požádal o fakturaci, je toto vyznačeno v jeho ubytovacím poukazu.
Fakturu lze vystavit pouze v případě, že zákazník zaslal dopředu objednávku včetně fakturačních
údajů firmy, na kterou se fakturuje. V případě, že je cena za ubytování vyšší než 3000 Kč můžou
USaSS požadovat zaplacení zálohy.
Pokud cena za služby přesáhne 50 tis. Kč bez DPH má vedoucí hotelového ubytování povinnost
s odběratelem uzavřít smlouvu o ubytování.
3. Storno poplatek
Ubytovací služby a Stravovací služby mohou vyúčtovat poplatek za storno objednávky.
Tento poplatek se vztahuje také na částečné storno objednávky. Storno poplatek se vypočte % z částky za
objednané služby snížené o částku za uskutečněné služby.
Počet dnů před termínem plnění

Ubytovací služby
% z ceny

Stravovací služby
% z ceny

20 – 10 dnů

25%

-

9 – 5 dnů

50 %

-

4 – 0 dnů

100 %

100 % z ceny prvního dne

4. Rozsah pravomocí
Ředitel Ubytovacích služeb a Stravovacích služeb může poskytnout slevu z ubytování v maximální výši
20% při ubytování hromadných skupin. Vedoucí hotelového ubytování může poskytnout slevu z
ubytování v maximální výši 10 % při ubytování hromadných skupin. Ředitel ubytovacích služeb může
odpustit zákazníkům v odůvodněných případech storno poplatky.
V případě nepředvídaných události (stížnost na hluk, výpadek elektrické energie, odstávka studené
a teplé vody) může být poskytnuta sleva maximálně ve výši 20%.

Tímto dokumentem se ruší platnost ceníku TUO_SDE_19_ 010.

Ing. Gabriela Mechelová
kvestor VŠB-TUO
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