Ceník poskytovaných služeb
Ceny služeb pro veřejnost jsou uváděny včetně DPH v zákonné výši. Ceny jsou platné od 1. dubna 2014.

Ceník učeben
Využití učeben pro vzdělávací aktivity v rámci
min. 1 semestru) je zdarma.
Pro Masarykovu univerzitu Brno
(vnitropodniková objednávka)
přednáškový sál P1 - 2 000 Kč/den
přednáškový sál P2 - 1 000 Kč/den
počítačové učebny VT1, VT2, VT3 - 1 000 Kč/den
ostatní učebny - 700 Kč/den

akreditovaných studijních programů (v délce
Pro veřejnost
přednáškový sál P1 - 4 000 Kč/den
přednáškový sál P2 - 3 000 Kč/den
počítačové učebny VT1, VT2, VT3 - 3 000 Kč/den
ostatní učebny - 1 500 Kč/den

Ceník ubytování
Pro Masarykovu univerzitu Brno (vnitropodniková objednávka)
pokoj
kategorie
dvoulůžkový
třílůžkový
čtyřlůžkový pětilůžkový čtyřlůžkové
pokoje
mezonet
bezbariérový
mezonet
apartmá
studentský
x
250/100 Kč* 250/100 Kč*
x
x
lektorský
450/200 Kč*
x
x
450/200 Kč* 450/200 Kč*
Uvedené ceny jsou za noc a lůžko. V případě požadavku samostatného pokoje obsazeného pouze
jednou osobou je cena u studentského pokoje 500 Kč, u lektorského pokoje 900 Kč za noc a pokoj.
* Cena platí při realizaci vzdělávacích aktivit v rámci akreditovaných studijních programů (v délce
min. 1 semestru).
Pro veřejnost
pokoj
kategorie
dvoulůžkový
třílůžkový
čtyřlůžkový pětilůžkový čtyřlůžkové
pokoje
mezonet
bezbariérový
mezonet
apartmá
studentský
x
400 Kč
400 Kč
x
x
lektorský
600 Kč
x
x
600 Kč
600 Kč
Uvedené ceny jsou za noc a lůžko. V případě požadavku samostatného pokoje obsazeného pouze
jednou osobou je cena u studentského pokoje 800 Kč, u lektorského pokoje 1 200 Kč za noc a pokoj.

Ceník stravovacích služeb
Stravovací služby zajišťuje externí dodavatel. Ceny za stravování jsou stanoveny na základě vzájemné
dohody.
Orientační ceník:
snídaně
100-130 Kč/os.
coffee break
40-70 Kč/os.
oběd
120 Kč/os.
raut
400 Kč/os.
večeře
100 Kč/os.

Kontakt
Ubytování:
Jarmila Svobodová
svobodova@rect.muni.cz
549 49 8182
Masarykova univerzita, Univerzitní centrum Telč
Náměstí Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč, Česká republika
T: +420 549 49 1140, E: info@telc.muni.cz, www.uct.muni.cz

Stravování:
Petr Haas
kavarnahaas@seznam.cz
603 519 903

