
                                                
 
 

 
Národní památkový ústav – Státní hrad a zámek Český Krumlov 
STUDIJNÍ CENTRUM | Zámek 232, CZ - 381 01 Český Krumlov 
T: +420 770 147 539  |  E: studycentre.ck@npu.cz     
IČ: 75032333 | DIČ: CZ75032333 
GPS: 48.8123925N, 14.3169556E  /  N 48°48.74355', E 14°19.01733' 

 

Studijní centrum Český Krumlov – ceník 2023 
 

 Ubytování, včetně DPH 10%: 
dvoulůžkový pokoj TWIN (13 pokojů):  1.800,- Kč / noc, bez snídaně  + 2x 50,- Kč * 
jednolůžkový pokoj (4 pokoje):       1.200,- Kč / noc, bez snídaně  + 1x 50,- Kč * 
dvoulůžkový pokoj single used:   1.400,- Kč / noc, bez snídaně  + 1x 50,- Kč * 
třílůžkový pokoj (1 pokoj):        2.400,- Kč / noc, bez snídaně  + 3x 50,- Kč * 
     (* = ubytovací poplatek obci, rok 2023, osoby starší 18 let) 
+ 

snídaně (není v základní ceně):  dle dohody, možno zajistit v okolí 
 

 Pronájem prostor (základní pronájem na 4 hodiny / den, ceny uvedeny bez DPH 21%): 
Sloupový sál  (10 x 18m, max. 130 os. „divadlo“ / 70 os. „konference“ / 70 os. „učebna“):  
     5.500,- Kč, včetně velkoformátových TV a zvukové aparatury 
      každá další hodina: 1.000,- Kč 
Pilířový sál  (10 x 10m, 80 os. „divadlo“ / 40-50 os. „konference“ / 40 os. „učebna“):  
     4.000,- Kč, včetně velkoformátových TV a zvukové aparatury 
      každá další hodina: 800,- Kč 
Studovna  (max. 24/20 osob):   1.500,- Kč, včetně vybavení velkoformátovou TV 
             (2.NP / 3.NP)    každá další hodina: 300,- Kč 
 

Možnost zvýhodněných cen v případě partnerských organizací a projektů nebo akcí většího rozsahu. 
 

V ceně:  pronájem zvukové aparatury (pouze sály), pronájem velkoplošných monitorů, notebook na 
prezentaci přednášek, wi-fi internetové připojení 30/30 Mbit (celá budova), základní úklid, toalety 
 

 Technik/agenturní činnost:  300,- Kč / hod. + DPH 21% 
 

 Extra úklid:    250,- Kč / hod. + DPH 21% 
 

 Parkování na 1.nádvoří SHZ:  200,- Kč / 24 hod., cena včet. DPH 21% 
 

 Catering:  dle dohody možnost nákupu potravin nebo kompletních cateringových služeb 
 

Extras:  
provoz šatny, navýšení kapacity internetového připojení, extra úklid, příp. další technické vybavení 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dispozice pokojů (všechny uvedené pokoje mají vlastní koupelnu s WC):  
2.podlaží (celkem 18 lůžek): 
 6x dvoulůžkový 
 1x dvoulůžkový vhodný i pro méně mobilní hosty (nejedná se o regulérní invalidní pokoj) 
 1x dvojpokoj (2 + 1 lůžko s průchozím dvoulůžkovým pokojem do koupelny) 
 1x jednolůžkový pokoj 
3.podlaží (celkem 15 lůžek): 
 6x dvoulůžkový 
 3x jednolůžkový pokoj 
 

Standardní výbava pokoje: 
 lůžka s úložným prostorem a oddechovým polštářem 
 pracovní stůl s lampou pro každou osobu 
 wi-fi  30/30 Mbit 
 chladnička 
 rychlovarná konvice 
 základní jídelní nádobí    (sklenice, hrníček, miska, lžíce, lžička, dezertní talířek, krájecí prkénko, džbánek na vodu) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


