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IČO: 60460709 DIČ: CZ60460709

Ceník pronájmů prostorů a ubytování
Pokud není uvedeno jinak, jsou uváděné ceny bez DPH 21%

Zámecký areál
Kaple sv. Vojtěcha
Velká akce v kapli sv. Vojtěcha, doba trvání do 4 hodin, kapacita míst pro obecenstvo 120 sedících a 80 stojících
(koncert pro veřejnost)
5.000,- Kč/akce

Malá akce v kapli sv. Vojtěcha, (doba trvání max 1 hodina, počet účastníků do 150 osob)
3.500,- Kč/akce
(Vstup do kaple z parku na valech nebo vstupem přes hlavní budovu zámku, při akci je zpřístupněno veřejné WC
na hlavním schodišti, je umožněn příjezd vozidla s technikou účinkujících ke kapli cestou po zámeckých valech,
cena zahrnuje přípravu, běžný úklid a energie).
Prohlídka zámeckých prostor

80,- Kč/osoba vč. DPH
z ceny nejsou poskytovány žádné slevy !!!

Používání originálního historického inventáře je přísně zakázáno!

Pronájem exteriérů
Pronájem II. nádvoří
Ostatní plochy

8.000,-Kč/den
individuální kalkulace

Do pronájmu je započten přístup a užívání II. nádvoří. Čas ukončení akce, stejně jako jednotlivé požadavky na
vybavenost prostoru, budou řešeny individuálně a s ohledem na provoz zámku, památkově chráněný statut zámku a
platnou legislativu.
Fotografování v interiéru
Sály, chodby, krovy, schodiště, salonky, vše pouze s doprovodem ŠLP 2.000,- Kč vč. DPH 21%

Velký Rytířský sál
(Kapacita 250 míst k sezení v obou sálech).
(Užívání sálu a salonku ve věži včetně přípravy bez obsluhy, cena zahrnuje i současné užívání Malého sálu, vstup po
hlavním schodišti budovy zámku, při akci je zpřístupněno veřejné WC na hlavním schodišti, je umožněn příjezd
vozidla s technikou účinkujících na 2. nádvoří. Pořadatel akce povinně zajistí pořadatelskou službu a požární dohled
na vlastní náklady. Předání a převzetí místností a přilehlých prostor se provádí zásadně písemnou formou. Pořadatel
ručí za škody způsobené účastníky a účinkujícími. Překročení kapacity se považuje za porušení smluvních podmínek
užívání sálu).
Konference od 10.000,- Kč/akce/délka trvání max. 8 hodin + 1.000,- Kč/každá další hodina.
Společenská akce od 22.000,- Kč/akce/délka trvání max. 8hodin + 2.000,-Kč/každá další hodina.
Terasa u Rytířského sálu (pouze za vhodného počasí)

2000,- Kč/den

Energetický a amortizační poplatek při dlouhodobém využití prostoru (min. doba 3 dny)
bude kalkulován individuálně.

Malý Rytířský sál
(Kapacita 45 míst k sezení).
(Užívání sálu včetně přípravy bez obsluhy a běžného úklidu, spotřeby energií, v sále není
umožněno poskytování občerstvení bez použití a nájmu bufetu)
Ostatní podmínky viz Velký Rytířský sál.
Konference od 600,- Kč/hod., min. platba za akci na sále je 4.800,- Kč
Společenská akce od 900,- Kč/hod., min. platba za akci na sále je 10.000,- Kč

Bufet – hlavní zámecká budova
(Ceny platí pro užívání bufetu pro obsluhu Velkého a Malého Rytířského sálu a současně i pro samostatné užívání
bufetu (rauty apod.) – kapacita 45 míst k sezení + bar; při obsluze najatým cateringem jsou v ceně započteny energie,
režie a použití strojního vybavení bez stolního a kuchyňského nádobí; je umožněn příjezd vozidla s technikou
cateringu na 2. nádvoří.
Zařízení je určeno výhradně pro studenou kuchyni nebo vydávání ohřáté stravy formou bufetového pultu. Zásadně
nepřípustná je příprava teplé stravy vařením, smažením a jiným způsobem tepelné úpravy.
Pořadatel akce povinně zajistí pořadatelskou službu a požární dohled na vlastní náklady. Předání a převzetí místností
a přilehlých prostor se provádí fyzickou formou. Pořadatel ručí za škody způsobené účastníky, účinkujícími a
cateringem. Překročení kapacity se považuje za porušení smluvních podmínek užívání sálu. Je zcela nepřípustné
využívat pro podávání jídel a nápojů jiný prostor než k tomu určené místnosti – např. výčep na schodišti).
Konference s obsluhou střediska služeb ŠLP od 400,- Kč/hod.
Konference s obsluhou najatého cateringu od 500,- Kč/hod.
Společenská akce s obsluhou střediska služeb ŠLP min. platba 6500,-Kč/8hod., každá další
Společenská akce s obsluhou najatého cateringu min. platba 8500,-Kč/8hod., každá další

hodina 550Kč.
hodina 700Kč

Energetický a amortizační poplatek za využití zařízení bufetu (mrazák, ledničky, myčka atd.) 2500 Kč / den

Sál Smiřických - (1. nádvoří)
Kapacita 65 míst k sezení
Užívání sálu a předsálí včetně přípravy, běžného úklidu, energií, sociální příslušenství sálu, ceny občerstvení nebo
obsluhy viz níže (přípravna); je umožněn příjezd vozidla s technikou cateringu na 1. nádvoří ke vchodu do sálu;
Konference v pracovní dny 5000,- Kč/akce/délka trvání max. 8 hodin + 500,- Kč/každá další hodina, při využití
k účelům konference ve dnech pracovního volna a pracovního klidu se k ceně připočítává 25% z původní
částky
Společenská akce s cateringem střediska služeb ŠLP od 7000,- Kč/akce
Společenská akce s obsluhou najatého cateringu

od 8.500,-Kč / délka trvání max. 8 hodin

+ 1000 Kč každá další hodina.

Sál Smiřických – přípravna
Ceny platí pro užívání přípravny pro obsluhu sálu Smiřických; při obsluze najatým cateringem jsou v ceně započteny
energie, běžný úklid, režie a použití strojního vybavení bez stolního a kuchyňského nádobí; je umožněn příjezd vozidla
s technikou cateringu na 1. nádvoří.
Pořadatel akce povinně zajistí pořadatelskou službu a požární dohled na vlastní náklady. Předání a převzetí místností a
přilehlých prostor se provádí zásadně písemnou formou. Pořadatel ručí za škody způsobené účastníky, účinkujícími a
cateringem. Překročení kapacity se považuje za porušení smluvních podmínek užívání sálu. Je zcela nepřípustné
využívat pro podávání jídel a nápojů jiný prostor než je určeno.
Konference s obsluhou střediska služeb ŠLP od 400,- Kč/hod.
Konference s obsluhou najatého cateringu od 500,- Kč/hod.
Společenská akce s obsluhou střediska služeb ŠLP min. platba 5500,-Kč/akce
Společenská akce s obsluhou najatého cateringu min. platba 7500,-Kč/8hod., každá další hodina 750Kč

Jídelna Předzámčí
(Kapacita 80 míst k sezení).
(Užívání sálu jídelny - energie, běžný úklid, sociální příslušenství jídelny; bez obsluhy – obsluha je ze závodní
kuchyně a je účtována samostatně v ceně konzumace dle individuální kalkulace; je umožněn příjezd vozidla
účinkujících na 1. nádvoří ke vchodu do jídelny, v sále není umožněno poskytování služeb najatým cateringem).
Užívání sálu jídelny je umožněno výhradně v době pátek až neděle a státem uznané svátky – vždy jen mimo
pracovní dobu závodní kuchyně.

Konference
Společenská akce

od 600,- Kč/hod., 4000 Kč / 8hod., každá další hodina 400Kč
od 800,- Kč/hod., 6000 Kč / 8hod., každá další hodina 600Kč

Vinárna penzion Smiřických
Pronájem prostor ke společenským účelům od 350,-Kč min. 3000 Kč/akce 8hod., každá další hodina 300Kč
Tělocvična od 372Kč/h

Učebna I
(kapacita 26 míst k sezení, užívání učeben užívaných ČZU mimo dobu výuky, bez obsluhy, příprava, energie, běžný
úklid)
Užívání učeben je umožněno výhradně v době mimo výuku ČZU.
300,- Kč/hod.

Konferenční salonek
(Kapacita 40 míst k sezení).
(Užívání salonku včetně přípravy a běžného úklidu, energií.
Od 413,- Kč/hod.
Při dlouhodobém využití individuální cena

Salónek - jídelna Savojských (Penzion Dům Marie Terezie kněžny Savojské)
(Kapacita 25 míst k sezení).
(Užívání salonku včetně přípravy a běžného úklidu, energií, včetně čajové kuchyňky, obsluha vlastní, použití
sociálního zázemí penzionu DMTS).
Od 500,- Kč/hod.

Ubytování
Internát Předzámčí
(Vícelůžkové pokoje bez soc. příslušenství, vybaveno stoly s pracovní deskou, příslušenství odděleně v podlaží, pro
podkroví o patro níže).
Složení pokojů:
Typ pokoje
2/2
8/3
2/4
1/5
3/6
Sdružený
dvoupokoj 1/4
1/3

Počet
lůžek
4 lůžka
24 lůžek
8 lůžek
5 lůžek
18 lůžek
7 lůžek

1 noc

2 a více nocí

290,- Kč/lůžko
290,- Kč/lůžko
290,- Kč/lůžko
290,- Kč/lůžko
290,- Kč/lůžko
290,- Kč/lůžko

250,- Kč/lůžko
250,- Kč/lůžko
250,- Kč/lůžko
250,- Kč/lůžko
250,- Kč/lůžko
250,- Kč/lůžko

celkem
66 lůžek
350,- Kč/ náhodné ubytování
Ceny za osobu a přenocování vč. DPH 15%

Penzion Dům Marie Terezie kněžny Savojské
(Většinou dvoulůžkové pokoje bez soc. příslušenství, příslušenství odděleně v podlaží, apartmány s vlastním soc.
zařízením, bezbariérový přístup mají všechny pokoje a apartmány v přízemí, vybavená kuchyňka a jídelna, čajová
kuchyňka v 1. patře).
Složení pokojů a ceny:

Typ pokoje
15/2
1/1
1/3
6 apartmánů
Apartmán jako
jednolůžkový
pokoj
Využití pokoje
jako jednolůžkový

Počet
lůžek
30 lůžek
1 lůžko
3 lůžka
13 lůžek

1 noc

2 a více nocí

340,- Kč/lůžko
340,- Kč/lůžko
340,- Kč/lůžko
450,- Kč/lůžko
550,- Kč/lůžko

300,- Kč/lůžko
300,- Kč/lůžko
300,- Kč/lůžko
400,- Kč/lůžko
520,-Kč/lůžko

Využití
380,- Kč/lůžko
dalších
lůžek,
individuální
kalkulace

340,-Kč/lůžko

celkem 47 lůžek
Ceny za osobu a přenocování vč. DPH 15%

Apartmány hlavní zámecká budova
Typ pokoje

Počet lůžek

1 noc

2- a více nocí

4/2, 1/3 s
kuchyňkou

11 lůžek

450,- Kč/lůžko

400,- Kč/lůžko

550,-Kč/lůžko

520,-Kč/lůžko

apartmán jako 1
lůžkový pokoj
přistýlka –
dětská postýlka
dítě do
3 let věku vč.
lůžkovin

250,- Kč jednorázový poplatek za půjčení včetně lůžkovin

Ceny za osobu a přenocování vč. DPH 15%

Penzion Smiřických
Nově zrekonstruovaný a vybavený objekt, pokoje s vlastním sociálním zařízením, ledničkou + noclehárna
Typ pokoje:
apartmány
2/2
4/3
Apartmán jako
jednolůžkový
pokoj
Noclehárna vč.
sociálního zařízení
1/12

Počet
lůžek
4 lůžka
12 lůžek

1 noc

2 a více nocí

450,- Kč/lůžko
450,- Kč/lůžko
550,- Kč/lůžko

400,- Kč/lůžko
400,- Kč/lůžko
520,- Kč/lůžko

noclehárna
skupina
min. 6 osob

250,- Kč/lůžko

250,-Kč/lůžko

celkem 28 lůžek
Ceny za osobu a přenocování vč. DPH 15%

Chata Strážné

Typ pokoje
2/3
2/4
1/5
2/6

Počet
lůžek
6 lůžek
8 lůžek
5 lůžek
12 lůžek

Zaměstnanec ČZU +
manželka, dítě do 15let

250,- Kč/lůžkoden
250,- Kč/lůžkoden
250,- Kč/lůžkoden
250,- Kč/lůžkoden

180,- Kč/lůžkoden
180,- Kč/lůžkoden
180,- Kč/lůžkoden
180,- Kč/lůžkoden

celkem 31 lůžek
Ceny za osobu a přenocování vč. DPH 15%

Doplatky

Cena vč. DPH 21%

Výměna lůžkovin mimo lhůtu 7 dnů
150,- Kč/lůžko
Poškození lůžkovin
450,- Kč/lůžko
Mimořádný úklid
od 500,- Kč/lůžko
Hygienické čištění
od 1.000,- Kč/lůžko
Uložení zavazadel v jiném pokoji, v jiné místnosti
250,- Kč/den
Uložení jízdních kol
individuálně
Všechny ubytovací a nájemní prostory jsou nekuřácké, při zjištění porušení zákazu kouření bude od dotyčného nájemce
či ubytovaného vybrán sankční poplatek 3.000 Kč.
Uvedené ceny jsou platné od 1. 8. 2018
U zarezervovaných pokojů, prostorů, před uvedeným datem, budou zachovány ceny platné v době objednání.

V Kostelci nad Černými lesy
Dne: 1. 8. 2018

