
Ceny za poskytované služby v rámci doplňkové činnosti platné od 1. března 2023                      

v Penzionu SOŠ a SOU Sušice 

___________________________________________________________________________ 

období  poskytované  základ DPH  Kč  celková cena  

  služby   daně Kč   služeb v Kč 

___________________________________________________________________________ 

 

Sezóna  Ubytování  454,55  45,45  500,-    

VII.+VIII. Polopenze  143,48    21,52  165,- * 

  Plná penze  230,44  34,57  265,-  

snídaně  60,87  9,13  70,-             

obědy    86,96  13,04  100,-            

večeře   82,61   12,39  95,-   

  

I.-VI. a  Ubytování  363,64  36,36  400,-   

IX.-XII. Polopenze  143,48    21,52  165,-    *  

  Plná penze  230,44  34,57  265,-                  

                        snídaně  60,87  9,13  70,-             

obědy    86,96  13,04  100,-            

večeře   82,61   12,39  95,-  

* 10% sazba DPH bude použita u jídla konzumovaného přímo v penzionu. Jídlo, které si strávník odnese s sebou,                

bude zdaněno sazbou DPH 15 %. 

__________________________________________________________________ 

Množstevní slevy: 

SEZÓNA (červenec, srpen)   MIMOSEZÓNA  

  

nad 3 dny pobytu – 500 Kč/1 osoba/1 noc nad 3 dny pobytu – 400 Kč/1 osoba/1 noc 

1 – 2 dny pobytu –  550 Kč/1 osoba/1 noc 1 – 2 dny pobytu – 450 Kč/1 osoba/1 noc 

 

skupina nad 20 osob     skupina nad 20 osob  

na 3 a více dnů    na 3 a více dnů 

450 Kč/1 osoba/1 noc    350 Kč/1 osoba/1 noc 

 

skupina nad 20 osob     skupina nad 20 osob  

na 1 – 2 dny     na 1 – 2 dny 

480 Kč/1 osoba/1 noc    380 Kč/1 osoba/1 noc 

 

3 lůžkový nebo 2 lůžkový pokoj obsazený 1 osobou – 550 Kč /1 osoba/1 noc. Děti do 10 let 

věku – 50 % základní ceny ubytování v doprovodu dospělé osoby, za odebranou stravu, 

poloviční porci, pak 70 %, avšak za předpokladu poloviční dětské porce. 

Sportovní, kulturní aj. soustředění – možnost individuální dohody na ceně ubytování 

 

Úhrada ceny pobytu:   

Záloha ve výši 75 % z celkové ceny ubytování a stravování je splatná na základě faktury 

vystavené ubytovatelem. Do 7 dnů před plánovaným příjezdem je nutné, opět na základě 

faktury vystavené ubytovatelem, uhradit doplatek do 100 % výše celkové ceny ubytování a 

stravování. 


