Ceník TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., platný od 1.1.2022
1. poplatky v ubytovně TJ
1.1. Ubytování – v délce trvání 1 – 59 nocí – bez ohledu na počet lůžek v pokoji, cena je včetně 10 % DPH
a) za 1 noc a 1 lůžko .............................................................................................................. 150,- Kč
Dle vyhlášky statutárního města Plzeň o místním poplatku z pobytu se k částce za krátkodobé ubytování
v délce trvání do 60 dnů pro osoby starší 18 let připočítává stanovený poplatek (sazba 0% DPH) za každý
i započatý den a osobu s výjimkou dne počátku pobytu. Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci
není přihlášená. Od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP.
1.2. Ubytování dlouhodobé – v délce trvání 60 nocí a více – bez ohledu na počet lůžek v pokoji, cena je
včetně 10 % DPH, splatnost nejpozději do 5-ti pracovních dnů následujícího měsíce
a) za 1 noc a 1 lůžko .............................................................................................................. 140,- Kč
Na základě písemné žádosti ubytovaného při zálohové platbě za ubytování na nejméně 1 měsíc dopředu
může výbor TJ stanovit svým usnesením cenu 130,- Kč za 1 noc a 1 lůžko.
1.3. Příplatky za nadstandardní ubytování – cena je včetně 21 % DPH
a) 1–3 spotřebiče (varná konvice, televize, rádio, PC) .......... 200,- Kč / délka ubyt. 7 dní – 1 měsíc
b) lednička .............................................................................. 300,- Kč / délka ubyt. 7 dní – 1 měsíc
c) pračka ................................................................................. 800,- Kč / délka ubyt. 7 dní – 1 měsíc
1.4. Poplatky za parkování přímo v areálu – cena včetně 21 % DPH.
a) pouze pro ubytované za 1 – 24 hodin ................................................................................ 10,- Kč
b) roční předplatné pro členy TJ ........................................................................................... 900,- Kč
1.5. Stornovací poplatky – jako stornovací poplatek bude účtováno 10 % z vrácené částky zaokrouhleno
na celé koruny dolů, min. však 50,- Kč.

2. Pronájem sportovišť – účtuje se za každou započatou hodinu. Při dlouhodobém pronájmu může
výbor TJ poskytnout svým usnesením slevu z celkové ceny. Ceny jsou včetně 21 % DPH, pokud je
uplatňována. Pro rizikové akce si může výbor TJ vyhradit platbu předem a/nebo složení vratné zálohy.
2.1. Sportovní hala (včetně 1 šatny a sociálního zázemí) – jednorázový pronájem na 1 – 2 dny
a) jedna hodina ..................................................................................................................... 300,- Kč
b) jednorázový poplatek pouze pro akce pořádané oddíly TJ přístupné i nečlenům TJ ...... 500,- Kč
2.2. Malá tělocvična (včetně 1 šatny a sociálního zázemí) – jednorázový pronájem na 1 – 2 dny
a) jedna hodina ..................................................................................................................... 200,- Kč
b) jednorázový poplatek pouze pro akce pořádané oddíly TJ přístupné i nečlenům TJ ...... 300,- Kč
2.3. Antukové hřiště (včetně 1 šatny, sociálního zázemí a lajnovačky) – pronájem na 1 – 2 dny
a) jedna hodina ..................................................................................................................... 100,- Kč
b) jednorázový poplatek pouze pro akce pořádané oddíly TJ přístupné i nečlenům TJ – akce
pořádaná na 1 – 2 hřištích .................................................................................................... 300,- Kč
c) jednorázový poplatek pouze pro akce pořádané oddíly TJ přístupné i nečlenům TJ – akce
pořádaná na 3 a více hřištích ................................................................................................ 500,- Kč
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2.4. Samostatná 1 šatna v budově (max. 20 osob)
a) pronájem 1 šatny do 5 hodin pro max. 10 osob ............................................................... 100,- Kč
b) pronájem 1 šatny nad 5 hodin pro max. 10 osob............................................................. 150,- Kč
c) pronájem 1 šatny do 5 hodin pro 11 a více osob ............................................................. 200,- Kč
d) pronájem 1 šatny nad 5 hodin pro 11 a více osob ........................................................... 250,- Kč

3. Pronájem sportovního vybavení – cena je včetně 21 % DPH.
a) síť volejbal, nohejbal, tenis, badminton – jednorázově ........... 100,- Kč + vratná záloha 200,- Kč
b) míč volejbal, nohejbal, sálová kopaná – jednorázově .............. 100,- Kč + vratná záloha 200,- Kč
c) mantinely na florbal o rozměrech 28 x 16 m od firmy UHER – jednorázově ................... 400,- Kč
d) krátkodobý pronájem skladovacích prostor – cena za každou započatou hodinu ............ 50,- Kč
e) pronájem areálu bez sportovišť včetně úklidu - cena za každou započatou hodinu ........500,-Kč

4. Pronájem ostatních prostor – cena je včetně 21 % DPH.
a) zasedací místnost – cena za každou započatou hodinu ................................................... 100,- Kč
b) kuchyňka – cena za každou započatou hodinu ................................................................ 100,- Kč

5. Ostatní – cena je včetně 21 % DPH.
a) jednoduché potvrzení vystavené funkcionáři TJ (úkon do 5 minut) ................................. 50,- Kč
b) ostatní potvrzení vystavené funkcionáři TJ ...................................................................... 100,- Kč

Schváleno na výborové schůzi TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., Nad Štolou 716/25, 301 00 Plzeň dne 18.11.2021
Ing. Vlastimil Stehlík v.r.
předseda TJ
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