
 

 

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POŘÁDÁNÍ SOUKROMÝCH AKCÍ V AREÁLU 

PENZIONU POD BŘESTECKOU SKALOU PRO ROK 2021 

 

Tyto Všeobecné podmínky pořádání soukromých akcí v areálu Penzionu Pod 

Břesteckou skalou se vztahují k pořádání všech soukromých akcí v areálu Penzionu 

Pod Břesteckou skalou. 

 

AREÁL POD BŘESTECKOU SKALOU 
Penzion Pod Břesteckou skalou a jeho rozlehlý areál je svou úžasnou polohou 
uprostřed lesů dokonalým místem k pořádání akcí všeho rázu. Ať už se chystáte říci 
si své ANO, oslavit jubileum, či uspořádat setkání, náš areál vám poskytne dokonalé 
zázemí. 
V přízemí penzionu se nachází restaurace a salonek, dále disponujeme zastřešenou 
terasou s možností výhřevu a zahrádkou s pergolou. 
Akce přijímáme standardně do 90 osob, po dohodě je možné uspořádat i akce 
většího rázu. Areál je schopen pojmout až 150 osob. 
Penzion Pod Břesteckou skalou nabízí ubytování pro 21 osob v devíti 
dvoulůžkových a jednom třílůžkovém pokoji. Všechny pokoje mají vlastní sociální 
zařízení. Standardem po noci strávené u nás je samozřejmě snídaně. 
 
 
 
 
 



 
 
OBJEDNÁNÍ AKCE: 
Objednávka akce probíhá písemně podpisem Rezervační smlouvy. Při podpisu 
rezervační smlouvy je objednatel povinen složit zálohu na ubytování ve výši 
15.000,-kč (záloha kryje nevyplněné ubytování pro případ nekonání akce). Vyplnění 
(či uhrazení) ubytování je podmínkou konání akcí v Penzionu Pod Břesteckou 
skalou, není možné pořádat akce tohoto rázu a zároveň ubytovávat jiné hosty. 
 
 
PŘÍPRAVA A PRŮBĚH AKCE: 
Poskytovatel připraví areál následujícím způsobem: 

- zapůjčení, instalace a demontáž světelné techniky 
- příprava slavnostní tabule, včetně založení ubrusů, sedáků, inventáře a 

výzdoby dle dohody 
- příprava nápojového stolu 
- příprava rautového stolu  
- příprava místa pro svatební obřad včetně slavobrány 
- výzdoba areálu dle dohody 
- fotokoutek + stojan na fotografie 
- závěrečný úklid areálu 
 
Za poplatek je možno doobjednat: 
- párty stan 10 x 4m včetně složení a demontáže = 5.000,-kč (nutno objednat 

max. 48 hodin před začátkem akce) 
- teplomet včetně bomby (2ks) = 1.500,-kč/1ks 
- projektor + plátno (240 x 120cm) = 500,-kč/1ks 
V případě potřeby dalšího technického vybavení, jako je ozvučení, světla apod., 
další stany, popř. DJ, zašleme na vyžádání katalog. 
 

Vlastní výzdobu ve vnitřních prostorách mohou svatebčané realizovat vždy nejdříve 
den před konáním akce a to od 17 do 21 hodin. 
Venkovní areál se pro svatební hosty otevírá nejdříve hodinu před začátkem akce, 
hostům je poskytnuto základní občerstvení, klasická obsluha hostů je započata 
usednutím ke slavnostní tabuli. 
 
 
 
 
 



 
V den konání akce je potřeba vzít na zřetel pár pravidel: 
S nástupem nočního klidu ve 22 hodin je potřeba brát ohledy na přírodní rezervaci, 
v níž se nacházíme a tomu přizpůsobit hlasitost hudby. Konec hudební produkce je 
poté max. ve 24 hodin. 
Konec akce je stanoven na 1 hodinu ranní, kdy se započínají úklidové práce.  
V případě zájmu o prodloužení akce, je toto možné max. do 3. hodiny ranní a to se 
zjednodušenou obsluhou (u baru) za poplatek 1.000,-Kč/započatá hodina. 
 
Pro svatebčany jsou k dispozici ode dne před konáním akce chladící prostory. 
Svatebčané si mohou přinést vlastní zákusky, koláčky, dort a za poplatek 
korkovného a kolkovného víno a pálenku. Víno a pálenku je nutno přinést v lahvích. 
Korkovné = 70,-kč/0,75L vína 
Kolkovné = 100,-kč/0,5L pálenky 
 
 
KALKULACE A VYÚČTOVÁNÍ: 
Celkové vyúčtování se skládá ze základního balíčku, účtu za bar, dalších 
doobjednaných služeb, korkovného a kolkovného, a případných dalších služeb, 
které byly neočekávaně v průběhu akce požadovány. 
 
Základní balíček: 

- veškeré přípravné, průběhové a závěrečné práce, viz. výše 
- kompletní uzavření areálu pro váš den 
- poskytnutí zázemí a chladících prostor, případně chladící prosklené vitríny  
- přípitek 
- polévka 
- předkrm 
- hlavní chod 
- raut 
- nealko nápoje z rautového nápojového stolu 
Výběr slavnostního menu a složení rautů viz. příloha. 
Cena základního balíčku:  1.490,-kč/osoba 
         990,-kč/děti do 14 let včetně  
 
 
 
 
 
 



 
 
Minimální útrata je 60.000,-kč (Do minimální útraty se započítává základní 
balíček, účet za bar a případné korkovné a kolkovné. Ostatní přiobjednané 
pokrmy, služby a balíčky nejsou započítávány do minimální útraty a účtují se 
zvlášť.) 
Podpisem rezervační smlouvy objednatel souhlasí s nejnižší možnou částkou 
vyúčtování, která je rovna stanovené minimální útratě + doúčtování 
přiobjednaných pokrmů, služeb a balíčků. 
 
 

Min. 14 dnů před konáním akce je kompletně dohodnuta základní objednávka a 
složena záloha na občerstvení, ve výši 50% objednávky.  
 
STORNO PODMÍNKY: 
Storno podmínky pro složenou zálohu na ubytování při podpisu rezervační 
smlouvy: 
do 60 dnů před termínem = 50% storno poplatek ze složené částky 
59 – 30 dnů před termínem = 75% storno poplatek ze složené částky 
29 dnů před termínem a později = 100% storno poplatek ze složené částky 
 
Storno podmínky pro složenou zálohu na občerstvení: 
14 – 7 dnů před termínem = 50% storno poplatek ze složené částky 
7 dnů před termínem a později = 100% storno poplatek ze složené částky 
 
 
Podpisem rezervační smlouvy souhlasí objednatel s Všeobecnými podmínkami 
pořádání soukromých akcí v areálu Penzionu Pod Břesteckou skalou pro rok 2021, a 
to bez výjimky. 
Tyto všeobecné smluvní podmínky platí od 1.9.2020 až do doby, než budou 
nahrazeny smluvními podmínkami novými. 
 
 
Vyhotovil: 
za firmu HAATHEE s.r.o., IČ: 020 06 545, sídlem Rybná 716/24, Praha 1, 110 00 
Petra Nešporová, jednatel a majitel firmy 
 
 
 

 


