CENÍK PRO ROK 2021
platí od 1.2.2021

Pokoj/Kategorie

A

B
mimosezóna

B
sezóna

B
Top sezóna

Jednolůžkový

1 200 Kč

1 590 Kč

2 080 Kč

2 820 Kč

300 Kč

320 Kč

360 Kč

360 Kč

Dvoulůžkový

1 600 Kč

1 960 Kč

2 540 Kč

3 050 Kč

Dvoulůžkový - přistýlka

500 Kč

640 Kč

640 Kč

640 Kč

Apartmán

2 800 Kč

3 550 Kč

4 620 Kč

6 050 Kč

Jednolůžkový – přistýlka

Nejsme plátci DPH.
Ubytování v kategorii A a B se řídí Výnosem náměstkyně pro řízení sekce legislativy
a mezinárodních vztahů č. 1/2018 ze dne 20. dubna 2018.
Snídaně (nevztahuje se na snídani v den příjezdu) je součástí ceny ubytování.
Místní poplatek z pobytu bude připočten u povinných osob k ceně pobytu na základě obecně
závazné vyhlášky č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu, ve znění pozdějších
předpisů.
Místní poplatek z pobytu činí 21 Kč/osoba/den bude připočítán k ceně ubytování.
Cena za snídani bez noclehu (v den příjezdu, hosté „z ulice“) je 150 Kč/osoba.
Děti do 3 let mají ubytování zdarma bez nároku na lůžko, k dispozici pouze dětská postýlka na
vyžádání a musí být potvrzena ze strany ubytovatele.
Host v kategorii B ubytovaný v pokoji společně s hostem v kategorii A hradí cenu za
přistýlku na dané pokoji v kategorii B.

Mimosezóna:

Sezóna:

Top sezóna:

04.01.2021 – 31.03.2021
01.11.2021 – 26.12.2021

06.04.2021 –31.10.2021

02.04.2021 – 05.04.2021
27.12.2021 – 01.01.2022

Check in: 14 hod.

Check out: 11 hod.

K a t e g o r i e u b y t o v a n ý ch dle Výnosu č. 1/2018, kterým se stanoví postup
pro využívání ubytovacích a konferenčních prostor Domu zahraniční spolupráce Rezidence Dlouhá:
1. Kategorie A:
a) čeští i zahraniční hosté ministerstva, organizačních složek státu v působnosti
ministerstva (dále jen „organizační složka státu“) a příspěvkových organizací
zřizovaných ministerstvem (dále jen „příspěvková organizace“) při pracovních
cestách (zahraniční hosté ministerstva přijatí podle interního předpisu upravujícího
zahraniční styky); účastníci mezinárodních seminářů a konferencí pořádaných
MŠMT;
b) účastníci mezinárodních seminářů a konferencí pořádaných ministerstvem,
organizačními složkami státu, příspěvkovými organizacemi;
c) účastníci tuzemských i mezinárodních vzdělávacích akcí, pořádaných či
spolupořádaných ministerstvem nebo pořádaných organizačními složkami státu,
příspěvkovými organizacemi;
d) zaměstnanci ministerstva (ve služebním, pracovním poměru, činní na základě dohod
konaných mimo pracovní poměr), zaměstnanci organizačních složek státu a
příspěvkových organizací na pracovních cestách, při plnění úkolů souvisejících s
výkonem předmětu činnosti, pro kterou byly tyto organizace zřízeny.
2. Kategorie B:
ostatní osoby.

