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Ceník 13K/2018

Ceník 13K/2018
H IŠT
Zam stnanci DPN:
1. Minimální sjednaná doba jedné návštěvy je 1 hodina, další kalkulační jednotkou je doba ½
hodiny.
2. Dobou návštěvy se rozumí doba od vydání do odevzdání klíčů.
3. Při překročení sjednané a zaplacené doby návštěvy je účtován za každou započatou hodinu
sankční poplatek ve výši 200,- Kč.
4. Úhrada za použití hřiště bude realizována při odevzdání klíčů recepční službě DPN nebo
v pokladně nemocnice formou příjmového dokladu.
5. V měsících říjen až březen je obsahem ceny i cena osvětlení, v období duben až září cena za
použití neobsahuje cenu osvětlení.
Použití hřiště
Osvětlení
Celkem duben – zá í (použití hřiště)
Celkem íjen – b ezen (použití hřiště + osvětlení)

80,- Kč/hod.
30,- Kč/hod.
80,- Kč/hod.
110,- Kč/hod.

PERMANENTKY - zam stnanci nemocnice:
5 hodinových návšt v, šestá zdarma
duben – zá í
íjen – b ezen

360,- Kč/6 hod.
540,- Kč/6 hod.

Cizí subjekty:
1. Minimální sjednaná doba jedné návštěvy je 1 hodina, další kalkulační jednotkou je ½ hodiny.
2. Dobou návštěvy se rozumí doba od vydání do odevzdání klíčů.
3. Při překročení sjednané a zaplacené doby návštěvy je účtován za každou započatou hodinu
sankční poplatek ve výši 150,- Kč.
4. Úhrada za použití hřiště bude realizována při odevzdání klíčů recepční službě DPN na základě
příjmového dokladu nebo v pokladně nemocnice.
5. V měsících říjen až březen je obsahem ceny i cena osvětlení, v období duben až září cena za
použití neobsahuje cenu osvětlení.
6. Manipulační poplatek je hrazen recepční službě DPN (případně v pokladně DPN) při
jednorázovém používání hřiště, při používání formou předplatného se již manipulační poplatek
neúčtuje.
Použití hřiště:
Osvětlení:
Manipulační poplatek:
Celkem duben až zá í
Celkem íjen až b ezen

160,- Kč/hod.
70,- Kč/hod.
40,- Kč/hod.
200,- Kč/hod.
270,- Kč/hod.
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PERMANENTKY - cizí subjekty:
5 hodinových návšt v + 6 hodina zdarma
použití hřiště:
osvětlení:
Celkem duben až zá í
Celkem íjen až b ezen

800,- Kč/6 hod.
350,- Kč/6 hod.
800,- Kč/6 hod.
1.150,- Kč/6 hod.

Předplatné na dlouhodobější pronájem je možný na základě individuální dohody s vedením DPN.

Tato plnění jsou osvobozena od DPH.

Platné sazby DPH - základní 21%, snížená 15%.
Ceník je platný od 1. 9. 2018, nahrazuje ceník č. 13K/2016 z 1. 7. 2016.
Originál ceníku je uložen u náměstkyně pro ekonomiku a provoz.

Zpracovala: Jitka Kopcová, MBA
náměstkyně pro ekonomiku a provoz
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