
     

                          TJ TESLA  BRNO z.s. 
               Halasovo  nám.  826/7 ,  638 00  Brno 
                    

 
CENÍK  VŠECH ZAŘÍZENÍ TJ TESLA BRNO z.s. 

platný   od  1. 1. 2021  -   31. 12. 2021 
( mimo letní prázdniny – samostatný ceník ) 

 
             
BAZÉN – veřejnost :                                                                                     
                                                                        

  6.00 – 15.00  Vstupenky    1 hod. /  15 let  a  více                70,- Kč 
15.00 – 21.00   Vstupenky    1 hod. /  15 let  a  více                90,- Kč 
  6.00 – 21.45  Vstupenky    1 hod. /  do 15 let, ZTP, ZTP/P + 1 doprovod, studenti  
                  a osoby starší 60 let vč. - akční cena*      60,- Kč 
 

  6.00 – 15.00 Permanentka  přenos. 1 hod./os. - neomezeno věkem - 10 vstupů          600,- Kč  
  Platnost permanentky 3 měsíce od datumu prodeje  
   

15.00 – 21.45   Permanentka  přenos. 1 hod./os. - neomezeno věkem - 10 vstupů          800,- Kč       
        Platnost permanentky 3 měsíce od datumu prodeje 
 

  Pronájem  1 dráhy / 1 hod. smluvně  uzavírané na celý školní rok : 
            6:00 – 15:00 hod.                  490,- Kč 
   15:00 – 21:00 hod.                  570,- Kč 
            21:00 – 21:45 hod.                   490,- Kč 
     

Pronájem  bazénu při konání krátkodobých akcí, závodů, kurzů je cena stanovena dohodou smluvních stran. 
  

SLEVY* : Individuální vstup člena TJ TESLA BRNO                                                          sleva  20 % 
  

* slevy se nevztahují na akční ceny, pronájem celé dráhy/drah, permanentky a slevy nelze kombinovat.  
 

SPORTOVNÍ  HALA - veřejnost  :              
 

 Pronájem 1 hod. – smluvně uzavírané na celý školní rok :                                            
               6:00 – 15:00 – pro sportovní a školní organizace           570,- Kč 
           15:00 – 24:00 – pro sportovní a školní organizace           700,- Kč 
            6:00 – 24:00 – pro  firmy, skupiny a ostatní veřejnost                780,- Kč 
 

 Pronájem 1 hod. – jednorázové pronájmy : 
            6:00 – 24:00 – pro sportovní a školní organizace           800,- Kč    
       6:00 – 24:00 – pro  firmy, skupiny a ostatní veřejnost          850,- Kč     
 

U pronájmu sport.haly při konání krátkodobých akcí, zápasů, turnajů je cena stanovena dohodou smluvních stran. 
 

GYMNASTICKÝ  SÁL - veřejnost :   
 

 Pronájem 1 hod. – smluvně uzavírané na celý školní rok : 
       6:00 – 15:00 – pro sportovní a školní organizace                    320,-  Kč 
           15:00 – 24:00 – pro sportovní a školní organizace                    380,-  Kč 
            6:00 – 24:00 – pro firmy, skupiny a ostatní veřejnost             400,-  Kč   
 
 Pronájem 1 hod. – jednorázové, nebo krátkodobé pronájmy : 
     6:00 –  15:00 – pro sportovní a školní organizace                  330,-  Kč 
           15:00 – 24:00 – pro sportovní a školní organizace                  390,-  Kč 
                           6:00 – 24:00 – pro firmy, skupiny a ostatní veřejnost            450,-  Kč 
  

U pronájmu gym.sálu při konání krátkodobých akcí, závodů, turnajů je cena stanovena dohodou smluvních stran. 
 

KLUBOVNA   :   
   

 Pronájem 1 hod. – smluvně uzavírané na celý školní rok : 
       6:00  – 24:00           320,-  Kč 
 Člen  TJ  TB  při  konání  individuální osobní akce                                sleva 20%      
 

U pronájmu klubovny při konání krátkodobých akcí, závodů, turnajů je cena stanovena dohodou smluvních stran.     
  

 



SAUNA           :   
      

 Jednorázové vstupné                        1  vstup / 1 osoba*         135,-  Kč 
 Přenosná vstupenka na 10 vstupů   1  vstup / 1 osoba*      125,-  Kč 
 Nepřenosná permanentka                 1  vstup / 1 osoba*               115,-  Kč    
 Dítě  do  15  let  a  člen  TJ TB na jednorázový vstup                              sleva 20 %              
         

*1 vstup znamená 60 minut v sauně a ochlazovně + 50 minut v ostatních prostorách jako odpočívárna, sprchy, šatny. 
  Na permanentky a vícevstupy se již nevztahují žádné další slevy ! 

 

CHATA   RAMZOVÁ  :                                                                                                                 
           

UBYTOVÁNÍ  ZIMNÍ  SEZÓNA  01.12.-24.12. a 02.01.-31.03.                      380,- Kč/os./noc                    
                                                 

                           SILVESTR           25.12.-01.01.                                 400,- Kč/os./noc 
 

                           MIMO SEZÓNU      01.04.-08.04., 14.04.-31.05., 01.10.-30.11.             300,- Kč/os./noc 
                            

                           VELIKONOCE     01.04-05.04.            350,- Kč/os./noc  
  ( dále dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích )                       

                           LETNÍ  SEZÓNA        01.06.- 30.09.                     310,- Kč/os./noc 
 

Pronájem celé chaty  na týden v  LETNÍ SEZÓNĚ             63.000,- Kč  
Pronájem celé chaty  na týden v  ZIMNÍ SEZÓNĚ          73.500,- Kč 
Poplatek za závěrečný úklid při pronájmu celé chaty           3.000,- Kč 
Doplatek za spotřebu el.energie, plynu, vody 
                         

 Vratná kauce při pronájmu 1 pokoje               500,- Kč/pobyt 

 Vratná kauce při pronájmu celé chaty            2.000,- Kč/pobyt 

 V letní nebo zimní sezóně pouze týdenní pobyty 

 Pro ubytování v mimosezoně je minimální počet  10 os./noc a možnost kratších termínů,  

 20% sleva pro členy TJ TB 
 Děti do 3 let zdarma, bez nároku na lůžko. 

                                                                                                                                                    

Ceny jsou platné při ubytování na 2 a více nocí. Jedna noc je s příplatkem 50,- Kč/os.  
Příplatek za jednu noc není účtován při obsazení min. 30 platícími osobami. 
 

Zapůjčení her, fotbálku, šipek, míčů, ohniště, dřeva do krbu, parkovacího stání a Wi-Fi - ZDARMA                                  
Domácí mazlíček ( po dohodě ) 50,- Kč/noc.  
Vratná kauce bude vyznačena na ubytovacím poukazu a po ukončení pobytu vrácena na Váš účet.  
 

Po potvrzení rekreačního pobytu požadujeme úhradu 50 % zálohy a doplatek ve výši 50 % uhradí rekreant na 
účet nejpozději 14 dnů před nástupem na pobyt. 
 

Ceny zahrnují zapůjčení lůžkovin, poplatky obci, a DPH. 
 
 

STŘEDISKO   KOMÍN :   
                               

USKLADNĚNÍ  LODÍ                                    
  pro  nečleny TJ TB      1 krakorec / 1  rok                           960,- Kč 
 

HŘIŠTĚ KOMÍN 
    pro  nečleny TJ TB      1 hod. na délku ( fotbal )                               380,- Kč 
  pro  nečleny TJ TB      1 hod. na šířku  ( volejbal )                       140,- Kč 
 

KLUBOVNA KOMÍN     
  pro nečleny TJ TB při konání akcí je cena stanovena dohodou smluvních stran. 
  -  schůze                      1 – 3  hod.                600,- Kč 
  -  společenské  akce   1 – 3  hod.              840,- Kč 
  -  akce                           nad  3 hod.                                             2.150,- Kč 
   

  + DOPLATEK za spotřebovanou el. energii – dle odečtu z elektroměru.  
 

               
POZOR, při konání krátkodobých akcí ( do 48 hod.) nesportovního charakteru je účtováno k základní ceně 
DPH ve výši 21% ! Na takovéto akce se nevztahuje osvobození od DPH z vlastního poslání. 
 
Schváleno na zasedání SR TJ TB dne 17. 12. 2020     
  
Elvíra Jeronimová 
Manažerka TJ TESLA BRNO z.s. 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sb%C3%ADrka_z%C3%A1kon%C5%AF

