
CCEENNÍÍKK 
 

 

 

APARTMÁN PERFEKT FIALOVI 

!!!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!!! 

PŘI OBJEDNÁVCE POUZE DVOULŮŽKOVÉHO, NEBO 
TŘÍLŮŽKOVÉHO POKOJE, MŮŽE BÝT DRUHÝ POKOJ 

OBSAZEN JINÝMI HOSTY, SE KTERÝMI BUDETE SDÍLET 
SPOLEČNÉ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A SPOLEČENSKOU MÍSTNOST 

S KUCHYŇSKÝM KOUTEM 
 

Dvoulůžkový pokoj: 
 

1.5. – 30.9. 
1.1. – 30. 4.,  

1.10.- 31.12. 

Při obsazení jednou 

osobou 
Pokoj/noc 350,- Kč 530,- Kč 

Při obsazení dvěma 

osobami 
Pokoj/noc 600,- Kč 780,- Kč 

Děti do šesti let věku dítě/noc 150,- Kč 150,- Kč 

Třílůžkový pokoj:    

Při obsazení jednou 

osobou 
Pokoj/noc 350,- Kč 530,- Kč 

Při obsazení dvěma 

osobami 
Pokoj/noc 600,- Kč 780,- Kč 

Při obsazení třemi osobami Pokoj/noc 900,- Kč 1080,- Kč 

Děti do šesti let věku dítě/noc 150,- Kč 150,- Kč 

Celý apartmán:  
  

Při obsazení jednou 

osobou 
Apart./noc 750,- Kč 930,- Kč 

Při obsazení dvěma 

osobami 
Apart./noc 850,- Kč 1.030,- Kč 

Při obsazení třemi osobami Apart./noc 1.100,- Kč 1.280,- Kč 

Při obsazení čtyřmi nebo 

pěti osobami 
Apart./noc 1.300,- Kč 1.480,- Kč 

Příplatek za vytápění 
(po dohodě) 

Apart./noc 50,- Kč 0,- Kč 

  
 

Pokud bude po dohodě ubytována šestá osoba, platí za přistýlku 150,- Kč/noc. 
 

 

K ceně je nutno připočítat místní poplatek za rekreační pobyt: 

Podle městské vyhlášky činí poplatek za jeden den pobytu 20,- Kč/osoba 
 

 

 

 

 

https://slavonice-mesto.cz/assets/File.ashx?id_org=15036&id_dokumenty=101800


§ 3b 

Osvobození od poplatku 

(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba 

a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího 
sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce, 

b) mladší 18 let, 

d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného 
zdraví konaných na území obce, 

e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo 

f) pobývající na území obce 

1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně 
výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 

2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby, 

3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem 
daně z příjmů právnických osob, nebo 

4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému. 

(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec 
nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této 
obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů. 

 

 


