Zámecký areál Kostelec nad Černými lesy
Exkurze
Výrobní střediska ŠLP (středisko dřevařské výroby Smrčiny, středisko rybářství a myslivosti Jevany,
středisko okrasných a lesních školek), obora spárkaté zvěře Aldašín, NPR Voděradské bučiny, lesní
porosty, areál zámku v Kostelci nad Černými lesy (prohlídka kaple i samostatně).
1.1.
1.2.
1.3.

Objednaná cizím zadavatelem
Prohlídka zámku (krovy, sály, apartmány, kaple, šatlava)

2000,- Kč + DPH 21 %
100,- Kč/os. vč. DPH

Zámecký areál
Kaple sv. Vojtěcha
2.1. 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 + DPH 21 %
(Užívání prostor, cena zahrnuje přípravu, běžný úklid a energie; vstup do kaple z parku na valech
nebo vstupem přes hlavní budovu zámku, při akci je zpřístupněno veřejné WC na hlavním
schodišti, je poskytnuta místnost pro účinkující, je umožněn příjezd vozidla s technikou
účinkujících ke kapli cestou po zámeckých valech, v případě delšího trvání se cena účtuje v
násobcích).
2.2. Malá akce v kapli sv. Vojtěcha, (doba trvání max 1 hodina, počet účastníků do 150 osob)
2.2.1. svatební obřad v kapli
3.500,- Kč/akce + DPH 21 %
2.2.2. venkovní obřad bez zajištění ŠLP (zahrada za kaplí) 3.500.- Kč/akce + DPH 21 %
2.2.3. venkovní obřad s asistencí ŠLP, obřady na sálech
individuální kalkulace
(Vstup do kaple z parku na valech nebo vstupem přes hlavní budovu zámku, při akci je
zpřístupněno veřejné WC na hlavním schodišti, je poskytnuta místnost pro obřadníka a matrikáře,
je umožněn příjezd vozidla s technikou účinkujících ke kapli cestou po zámeckých valech, cena
zahrnuje přípravu, běžný úklid a energie).
2.3. Prohlídka kaple sv. Vojtěcha

60,- Kč/osoba vč. DPH 21 %
z ceny nejsou poskytovány žádné slevy !!!

Používání originálního historického renesančního inventáře (pouze intarzované chórové lavice
v presbytáři kaple) je umožněno výlučně pro akademické obřady dle čl. 37 Statutu ČZU Praha,
hmotnostní limit osoby 100 kg).
Jiné použití historického inventáře je přísně zakázáno!

Pronájem exteriérů
2.5. Pronájem II. nádvoří CIZÍ
2.6. Ostatní plochy

8.000,-Kč/den + DPH 21 %
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
2.7. Sály, chodby, krovy, schodiště, salonky, vše pouze s doprovodem ŠLP

2.000,- Kč vč. DPH

Velký Rytířský sál
(Kapacita 250 míst k sezení v obou sálech).
(Užívání sálu a salonku ve věži včetně přípravy bez obsluhy, běžného úklidu, energií, 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;
v sále není umožněno poskytování občerstvení bez použití a nájmu bufetu. Pořadatel akce povinně
zajistí pořadatelskou službu a požární dohled na vlastní náklady. Pořadatel akce je povinen předložit
platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu. 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).
3.1.
3.2.

3.3. Cizí konference 8.000,- Kč/akce/délka trvání max. 8 hodin + 1.000,- Kč/každá další hodina;
k cenám bude připočtena DPH 21 %
3.4. Cizí společenská 12.000,- Kč/akce/délka trvání max. 8 hodin + 2.000,- Kč/každá další
hodina; k cenám bude připočtena DPH 21 %
3.5. Terasa u Rytířského sálu (pouze za vhodného počasí)

1.500,- Kč/den + DPH 21 %

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.
4.1.
4.2.

4.3. Cizí konference
500,- Kč/hod., minimální platba za akci na sále je 4.000,- Kč, k cenám
bude připočtena DPH 21 %
4.4. Cizí společenská
600,- Kč/hod., minimální platba za akci na sále je 5.000,- Kč, k cenám
bude připočtena DPH 21 %

Bufet – hlavní zámecká budova
(Ceny platí pro užívání bufetu pro obsluhu Velkého a Malého Rytířského sálu a současně i pro
samostatné užívání bufetu (rauty a pod.) – 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. Pořadatel
akce je povinen předložit živnostenský list provozovatele hostinské činnosti, uvést odpovědnou osobu
za provoz hostinské činnosti, předložit platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu.
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 k tomu určené místnosti – např. výčep na schodišti).
Použití stravovacího zařízení je službou poskytovanou koncovému spotřebiteli a k cenám je vždy
započteno DPH, s jedinou výjimkou, kterou tvoří konference ČZU.
5.1.

5.2.

5.3. Cizí konference s obsluhou střediska služeb ŠLP
300,- Kč/hod; minimální platba za akci
je 2.000,- Kč – jen pro konference, k cenám bude připočtena DPH 21 %
5.4. Cizí konference s obsluhou najatého cateringu a cizí společenská s obsluhou střediska
služeb ŠLP 2.000,- Kč/hodina, maximálně 4.000,- Kč/den, k cenám bude připočtena DPH 21 %
5.5. Společenská akce s obsluhou najatého cateringu
Kč/den, k cenám bude připočtena DPH 21 %

2.000,-

Kč/hod,

maximálně

6.000,-

Sál Smiřických
(Kapacita 60 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; v sále není umožněno poskytování občerstvení bez použití a nájmu
přípravny).
6.1.

6.2.

6.3. cizí konference 3.500,- Kč/akce/délka trvání max. 8 hodin + 500,- Kč/každá další hodina
k cenám bude připočtena DPH 21 %
6.4. cizí společenská 6.000,- Kč/akce/délka trvání max. 8 hodin + 1.000,- Kč/každá další hodina
k cenám bude připočtena DPH 21 %

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.
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. Pořadatel
akce je povinen předložit živnostenský list provozovatele hostinské činnosti, uvést odpovědnou osobu
za provoz hostinské činnosti, předložit platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu.
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 k tomu určené místnosti – např. výčep v předsálí, pokud se správcem zámku nebude
dohodnuto jinak).
7.1.

7.2.

7.3. cizí konference s obsluhou střediska služeb ŠLP

200,- Kč/hod;
k ceně bude připočtena DPH 21 %

7.4. cizí s obsluhou najatého cateringu 1.500,- Kč/hodina, maximálně 5.000,- Kč
k cenám bude připočtena DPH 21 %

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.
8.1. cizí

700,- Kč/hod, maximálně 5.000 Kč/den, k cenám bude připočtena DPH 21 %

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.
Učebna II a III vybavená PC technikou není předmětem nájmu pro cizí, případné využití bude
předmětem individuální kalkulace ceny společně s obsluhujícím pracovištěm ČZU v Praze.
9.1.

500,- Kč/hod + DPH 21 %

9.2. cizí

Konferenční salonek
(Kapacita 40 míst k sezení).
(Užívání salonku včetně přípravy a běžného úklidu, energií, ceny pro akce s občerstvením nebo
obsluhou viz bufet; v salonku není umožněno poskytování občerstvení bez použití a nájmu bufetu).
10.1.

10.2.

cizí

400,- Kč/hod + DPH 21 %

Salonek – jídelna Savojských (Penzion Dům Marie Teresie 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).
11.1.

11.2.

cizí

500,- Kč/hod + DPH 21%

Ubytování
Internát Předzámčí
(Vícelůžkové pokoje bez soc. příslušenství, vybaveno stoly s pracovní deskou, příslušenství odděleně
v podlaží, pro podkroví o patro níže).
Složení pokojů:
2/2
4 lůžka
8/3
24 lůžek
2/4
8 lůžek
1/5
5 lůžek
3/6
18 lůžek
1/dvoupokoj
7 lůžek
celkem
66 lůžek
Studenti z jiných univerzit
Cizí

210,- Kč/noc/osoba
210,- Kč/noc/osoba při ubytování na 2 a více nocí najednou,
250,- Kč/noc/osoba při ubytování na 1 noc

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
16/2
1/1
1/3
4 apartmány

Počet lůžek
32 lůžek
1 lůžko
3 lůžka
9 lůžek

apartmán jako 1
lůžkový pokoj

1 noc
290,- Kč/lůžkoden
350,- Kč/lůžkoden
290,- Kč/lůžkoden
400,- Kč/lůžkoden

2-5 nocí
250,- Kč/lůžkoden
290,- Kč/lůžkoden
250,- Kč/lůžkoden
370,- Kč/lůžkoden

550,-Kč/lůžkoden

520,-Kč/lůžkoden

6 a více nocí
250,- Kč/lůžkoden
270,- Kč/lůžkoden
250,- Kč/lůžkoden
350,- Kč + 100,- Kč/
výměna lůžkovin každý
násl.7. den
520,- Kč + 100,- Kč/
výměna lůžkovin každý
násl.7. den

Apartmány hlavní zámecká budova
Složení pokojů a ceny:
Typ pokoje

Počet lůžek

1 noc

2-5 nocí

4/2, 1/3 s kuchyňkou

11 lůžek

400,- Kč/lůžkoden

370,- Kč/lůžkoden

apartmán jako 1
lůžkový pokoj

6 a více nocí

350,- Kč + 100,- Kč/
výměna lůžkovin každý
násl.7. den
550,-Kč/lůžkoden 520,-Kč/lůžkoden 520,- Kč + 100,- Kč/
výměna lůžkovin každý
násl.7. den
100,- Kč jednorázový poplatek za půjčení včetně lůžkovin

přistýlka – dětská
postýlka dítě do
3 let věku vč. lůžkovin
Apartmán č. 5 (s kuchyňkou): paušální příplatek 100,- Kč/pokoj za každé nové ubytování bez rozdílu počtu
osob, do 5 dnů. Více dnů = násobek sazby (2 a více násobek).

Penzion Smiřických
(Nově zrekonstruovaný a vybavený objekt, pokoje s vlastním sociálním zařízením + noclehárna
„čeledník“) (Pouze ceny cizí).

Ceny za osobu a přenocování vč. DPH
Počet osob
1 noc
2 – 5 nocí
1 osoba solo

550,- Kč/lůžkoden

520,- Kč/lůžkoden

2 a více osob
podle počtu
lůžek
přistýlka – dětská
postýlka dítě do
3 let věku
noclehárna –
skupiny

400,- Kč/lůžkoden

370,- Kč/lůžkoden

100,- Kč jednorázový poplatek za půjčení
včetně lůžkovin

6 a více nocí
520,- Kč//lůžkoden + 100,- Kč/
výměna lůžkovin každý násl.7. den
350,- Kč//lůžkoden + 100,- Kč/
výměna lůžkovin každý násl. 7. den
Individuálně podle délky ubytování a
potřeby výměny lůžkovin

100,- Kč/lůžkoden

x

Doplatky

Cena vč. DPH

Výměna lůžkovin mimo lhůtu 7 dnů
Poškození lůžkovin
Mimořádný úklid
Hygienické čištění
Uložení zavazadel v jiném pokoji, v jiné místnosti
Uložení jízdních kol

100,- Kč/kpl
350,- Kč/kpl
500,- Kč/kpl
1.000,- Kč/kpl
300,- Kč/den
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.

Stravování
Jídelna Předzámčí
(Kapacita 80 míst k sezení).
Cena hlavního jídla viz zpravodaj č. 14/2013
Stravování obědy ČZU, studenti 38,- Kč a příspěvek na stravování
cizí
58,- Kč (včetně15% DPH) při výdeji stravy do odnosových nádob
62,- Kč (včetně 21% DPH) při výdeji stravy v jídelně
- snídaně a večeře – individuální kalkulace ceny dle objednávky.

Platnost, účinnost, rezervace:
(1) Ceny pro cizí jsou včetně DPH účtované podle sazeb daně platných ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.
(2)

.

(3)

.

(4) Ceny za stravování jsou uvedeny ke dni vydání předpisu, cenu hlavního jídla je možno změnit
vnitropodnikovým předpisem ŠLP na základě prokázané změny cen vstupů.

(5) Ceny za ubytování jsou uvedeny ke dni vydání předpisu, cenu lůžka (lůžkoden) je možno
změnit vnitropodnikovým předpisem ŠLP na základě prokázané změny cen vstupů.
(6) Ceny při hromadných akcích komerčního využití (ceny pro cizí) – např. soustředění lze
stanovit individuální kalkulací s přihlédnutím ke kumulaci a opakování plnění: nájem –
ubytování – strava. Individuální kalkulaci sestavuje odpovědný pracovník a odsouhlasuje
řídící pracovník ŠLP. Individuální kalkulace ceny se využije i při výpočtu příplatku při
překročení povolené kapacity nájemního prostoru.
(7) Ceny jsou platné dnem 21.5.2015.

