Generální finanční ředitelství, Finanční úřad pro Středočeský kraj
Na Pankráci 1685/17,19 140 21 Praha 4

Rekreační zařízení Nový Dvůr
Nový Dvůr č.48, 384 73 Stachy

Popis rekreačního zařízení (dále jen ,,RZ“):
Budova RZ je zděná, dvoupodlažní po celkové rekonstrukci v roce 2008. Ubytovací kapacita činí 36
osob. K dispozici je 11 pokojů, z toho jsou 4 dvoulůžkové,2 třílůžkové, 4 čtyřlůžkové a 1 apartmán
s kuchyňkou a 6 lůžky. Přistýlky v těchto pokojích nejsou. Lůžkoviny patří k standardům pokojů.
Sociální zařízení (toalety, sprchy) jsou na pokojích, kromě pokojů č.1,2,3-pro které je společné
sociální zařízení na chodbě.
Součástí RZ je samoobslužná, plně vybavená kuchyň (každý pokoj má přidělenou uzamykatelnou
kuchyňskou skříňku s nádobím a dalším jídelním příslušenstvím) s prostornou jídelnou a
společenskou místností. Kuchyň je vybavena chladničkami, varnými konvicemi, mikrovlnou
troubou a sporákem.
Před objektem je umístěn stůl pro tenis, je zde venkovní posezení s možností využití grilu a ohniště.
Objekt je vhodný i pro různé společenské akce, školení apod.

Stravování :
Stravování je možné v restauracích a penzionech Nového Dvora, nedalekého Zdíkova nebo je řešeno
individuální přípravou stravy v kompletně vybavené kuchyni.

Doprava :
Vlastním automobilem s možností parkování u RZ, autobusem nebo kombinací vlaku a autobusu.
Popis cesty automobilem :
Jedete-li z různých míst ČR je potřebné za výchozí místo k další jízdě zvolit tyto města ( jen
orientačně) : Strakonice – Sušice - Vimperk
Z výše uvedených výchozích míst je dále potřebné pokračovat:

1) ZDÍKOV – MASÁKOVA LHOTA - NOVÝ DVŮR. Po průjezdu obcí odbočit na
křižovatce vpravo směr Churáňov a po 500 m těsně před lesem opět odbočit vpravo ve směru
bílé směrové cedule „ CHATA NA ŠUMAVĚ „. Místní komunikace vás přivede po 3 min.
jízdy k objektu.
2) V případě možnosti použití GPS navigace, zadejte jako konečné místo cesty obec NOVÝ
DVŮR č. 48 ( okr. Prachatice ). Je možné, že navigace vás nedovede přímo k objektu, proto
použijte pro dojezd informace uvedené v bodě 1.

Popis okolí :
Objekt je umístěn u lesa s pěkným výhledem na okolní kopce v okolí Churáňova a Křemelné
v nadmořské výšce 840 m. Blízké i vzdálenější horské lokality umožňují nejrůznější aktivity jako
např. turistiku, cykloturistiku, houbaření i rybaření, v zimním období běžecké i sjezdové lyžování
(např. nedaleký areál kobyla, Zadov, Churáňov, Kvilda, Horská Kvilda). Dále je možná návštěva
blízkých kulturních a památkových lokalit (Vimperk, Prachatice, Kašperské Hory, Sušice,
Strakonice, Srní, Modrava, Prášily a další).
Doporučené turistické cíle:
Osada Kvilda, Horská Kvilda, zámecký areál Velhartice, rozhledny Svatobor, Javorník, Poledník,
naučné stezky okolo říčky Vydry, Modravského a Roklanského potoka, prameny Vltavy, jezera
Prášilské, Laka, Černé, Čertovo, plešné, plavební kanály Schwarzenberský, Vchynicko-Tetovský,
hory Pancíř, Boubín, Březník. Luzný, Špičák a další.
Vydra pod Antýglem

okolí rekr.zařízení

Bučina

Černé jezero

zadní vchod

pohled v zimě

2

okolí rekr.zařízení

Objednávka a rezervace rekreace :
Rezervace rekreačního pobytu probíhá zasláním e-mailu pí. Miroslavě Černé
(miroslava.cerna@fs.mfcr.cz). Do e-mailu je třeba uvést: jména účastníků, termín pobytu, adresu
bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu. Faktura a po jejím uhrazení i poukaz k pobytu
budou zaslány také e-mailem (na e-mail žadatele).
Rekreace v našich RZ je rozdělena na sezóny. Zimní sezóna začíná od 21.12. do 31.3. a letní sezóna
je od 1. 6. do 30. 9. Mezi hlavními sezónami je období mezisezóny od 1. 4. do 31. 5. - jarní sezóna a
od 1. 10. do 20.12. - podzimní sezóna.
Přihlašování na letní sezónu začíná od 1. 5. kalendářního roku a přihlašování na zimní sezónu je
možné od 1. 11. kalendářního roku.

Nástup na rekreaci:
Nástup v sobotu a o svátcích je možný od 14,00 do 16,00 hod. Ve všední dny je možný nástup v čas.
intervalu mezi 16:00 – 18:00 hodinou. Neděle je vyhrazena z pracovněprávních důvodů jako volný
den pro správce RZ.
Jiná hodina nástupu či odjezdu (ve výjimečných případech) musí být předem projednána a schválena
správcem střediska. V den ukončení pobytu je nutno vyklidit a předat pokoje do 10,00 hodin.
Účastníci rekreace musí při nástupu předložit správci poukaz k ubytování, občanské průkazy osob
uvedených v poukazu a potvrzení o zaplacení faktury za pobyt.
Správce předá účastníkům rekreace příslušné pokoje, včetně odpovídajícího množství lůžkovin,
klíče od pokojů a objektu. Dále klíčky od jednotlivých kuchyňských skříněk, zásuvek s nádobím a
dalším jídelním příslušenstvím a zároveň předá ke kontrole a podpisu předávací protokol, do kterého
se zapisují zjištěné závady a připomínky při přebírání a předávání pokojů i kuchyňských skříněk.
Mohou zde být uvedeny i zjištěné závady na jiných místech uvnitř i vně budovy. V den odjezdu
správce přebírá od rekreantů pokoje a svým podpisem na předávacím protokolu stvrzuje, že jsou
pokoje včetně klíčů a kuchyňského příslušenství v pořádku. Případné nedostatky jsou řešeny ihned
správcem střediska nebo později určenými pracovníky Generálního finančního ředitelství a to dle
závažnosti.

Cena ubytování :
Sezóny (rekreace):
a) mezi sezóna
b) zimní 21. 12. až 31. 3. a letní 1. 6. až 30. 9.
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a) Cena za ubytování mezi sezónami
1. patro ( pokoje se sociálním zařízením ) Cena bez DPH
dospělí
173,91 Kč/noc
děti do 15 let a studující
86,96 Kč/noc
přízemí ( společné sociální zařízení )
dospělí
děti do 15 let a studující

130,43
69,57

Kč/noc
Kč/noc

Cena s DPH (15%)
200,- Kč/noc
100,- Kč/noc

150,- Kč/noc
80,- Kč/noc

b) Cena za ubytování v zimní a letní sezóně
1. patro ( pokoje se sociálním zařízením ) Cena bez DPH
dospělí
234,78 Kč/noc
děti do 15 let a studující
121,74 Kč/noc
přízemí ( společné sociální zařízení )
ostatní zaměstnanci GFŘ, cizí
děti do 15 let a studující

182,61 Kč/noc
95,65 Kč/noc

Cena s DPH (15%)
270,- Kč/noc
140,- Kč/noc

210,- Kč/noc
110,- Kč/noc

K účtovaným cenám se dále platí místní poplatky ve výši 10,- Kč za den u dospělé osoby do 70 let, s
výjimkou studentů a dětí a 3,- Kč za den a lůžko.
Při krátkodobých rekreacích (1-2 noci) je účtován poplatek za zapůjčení lůžkovin ve výši 60,- Kč /
lůžko. V případě rekreací v délce trvání 3 noci a více je zapůjčení lůžkovin zdarma.
Při nástupu mimo určený den nástupu (dle Zásad pro provoz rekreačního zařízení), či mimo
stanovené časové rozmezí je účtován poplatek ve výši 200,- Kč / 1 pokoj.
Studenti a žáci
Studujícím VŠ (max. do věku 26 let), žákům středních škol a odborných učilišť bude účtována
snížená cena po předložení řádného dokladu o studiu (zák.č. 117/1995 Sb., o státní soc. podpoře
v platném znění ).
Storno poplatky v případě zrušení rekreace
Účastník pobytu, který si objednal rezervaci pokoje a odhlásí pobyt v termínu kratším 7 dnů před
nástupem, zaplatí v případě, že se nepodaří volná místa obsadit náhradníkem, storno poplatek ve
výši 50 % z pobytové ceny. Toto pravidlo neplatí v případě prokázaných vážných pracovních či
rodinných důvodů a onemocnění.
Na rekreaci je zakázáno brát drobné domácí zvířectvo (psy, kočky apod.)
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Kontakty:
Miroslava Černá – administrace, rezervační sytém, vystavování poukazů
Tel.: 234 009 203, e-mail: miroslava.cerna@fs.mfcr.cz
Zuzana Vnoučková – vedoucí OHS pro Středočeský kraj
Tel.: 234 009 229 (725 946 183), e-mail: zuzana.vnouckova@fs.mfcr.cz
Eva Bloudková – vystavování faktur
Tel.: 234 009 459, e-mail: eva.bloudkova@fs.mfcr.cz
Alžběta Baštářová – vystavování faktur
Tel.: 234 009 294, e-mail: alzbeta.bastarova@fs.mfcr.cz.
Jaroslav Voldřich – Správce střediska
Tel.: 725 835 244, e-mail: vol.alena@seznam.cz
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