C E N Í K P R O R O K 2 0 18
platí od 2. 5. 2018

Pokoj/Kategorie

A*

A

B
mimosezóna

B
sezóna

B
Top sezóna

Jednolůžkový

1200 Kč

1380 Kč

1750 Kč

2290 Kč

3100 Kč

Jednolůžkový – přistýlka

300 Kč

345 Kč

350 Kč

400 Kč

400 Kč

Dvoulůžkový

1600 Kč

1840 Kč

2150 Kč

2790 Kč

3550 Kč

Dvoulůžkový - přistýlka

500 Kč

575 Kč

700 Kč

700 Kč

700 Kč

Apartmán

2800 Kč

3222 Kč

3900 Kč

5080 Kč

6650 Kč

Ubytování v kategorii A a B se řídí Výnosem náměstkyně pro řízení sekce legislativy a
mezinárodních vztahů č. 1/2018 ze dne 20. dubna 2018.
Výše uvedené ceny zahrnují DPH s výjimkou cen v kategorii A* pro Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy a Dům zahraniční spolupráce. Snídaně (nevztahuje se na
snídani v den příjezdu) a Místní poplatek z ubytovací kapacity jsou součástí ceny
ubytování.
Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 15 Kč/osoba/den bude připočítán k
ceně ubytování.

Mimosezóna:

Sezóna:

Top sezóna:

02.01.2020 – 29.03.2020
01.11.2020 – 20.12.2020

03.04.2020 – 31.10.2020

30.03.2020 – 02.04.2020
21.12.2020 – 01.01.2021

Check in: 14 hod.

Check out: 11 hod.
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K a t e g o r i e u b y t o v a n ý ch dle Výnosu č. 1/2018, kterým se stanoví postup
pro využívání ubytovacích a konferenčních prostor Domu zahraniční spolupráce Rezidence Dlouhá:
1. Kategorie A:
a) čeští i zahraniční hosté ministerstva, organizačních složek státu v působnosti
ministerstva (dále jen „organizační složka státu“) a příspěvkových organizací
zřizovaných ministerstvem (dále jen „příspěvková organizace“) při pracovních
cestách (zahraniční hosté ministerstva přijatí podle interního předpisu upravujícího
zahraniční styky); účastníci mezinárodních seminářů a konferencí pořádaných
MŠMT;
b) účastníci mezinárodních seminářů a konferencí pořádaných ministerstvem,
organizačními složkami státu, příspěvkovými organizacemi;
c) účastníci tuzemských i mezinárodních vzdělávacích akcí, pořádaných či
spolupořádaných ministerstvem nebo pořádaných organizačními složkami státu,
příspěvkovými organizacemi;
d) zaměstnanci ministerstva (ve služebním, pracovním poměru, činní na základě
dohod konaných mimo pracovní poměr), zaměstnanci organizačních složek státu a
příspěvkových organizací na pracovních cestách, při plnění úkolů souvisejících s
výkonem předmětu činnosti, pro kterou byly tyto organizace zřízeny.
2. Kategorie B:
ostatní osoby.
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Stornopodmínky
1. V případě stornování potvrzené rezervace
7 dní před příjezdem
uhradí objednavatel hotelu 30 % z ceny objednaného ubytování
6 – 2 dny před příjezdem
uhradí objednavatel hotelu 50 % z ceny objednaného ubytování
1 – 0 dní před příjezdem
uhradí objednavatel hotelu 100 % z ceny objednaného
ubytování
2. Nenastoupí-li host pobyt bez předchozího stornování
uhradí objednavatel hotelu 100 % z ceny objednaného ubytování
3. V případě předčasného odjezdu (bez zavinění na straně ubytovatele) bude
účtována plná cena objednaného ubytování.
4. Storno poplatek nebude účtován v případě zrušení pobytu ze strany ubytovatele
nebo dohodnou-li se obě strany na jiném řešení.
5. Rezervace ze strany objednavatele je závazná jejím potvrzením ze strany
ubytovatele. Rezervace ze strany ubytovatele je závazná až po zaplacení zálohy za
pobyt. Záloha je obvykle (pokud se ubytovatel a ubytovaný nedohodnou jinak) ve
výši 50 % z celkové částky objednaného ubytování.

S t o r n o p o d m í n k y p r o s k u p i n y (20 a více osob)
1. V případě stornování potvrzené rezervace
30 – 15 dní před příjezdem
uhradí objednavatel hotelu 15 % z ceny objednaného ubytování
14 – 7 dní před příjezdem
uhradí objednavatel hotelu 30 % z ceny objednaného ubytování
6 – 2 dny před příjezdem
uhradí objednavatel hotelu 50 % z ceny objednaného ubytování
1 – 0 dní před příjezdem
uhradí objednavatel hotelu 100 % z ceny objednaného
ubytování
2. Nenastoupí-li host pobyt bez předchozího stornování
uhradí objednavatel hotelu 100 % z ceny objednaného ubytování
3. Počet hostů ve skupině lze snížit o max. 10 %, jinak budou uplatněny výše uvedené
stornopodmínky.
4. V případě předčasného odjezdu (bez zavinění na straně ubytovatele) bude účtována
plná cena objednaného ubytování.
5. Storno poplatek nebude účtován v případě zrušení pobytu ze strany ubytovatele nebo
dohodnou-li se obě strany na jiném řešení.
6. Rezervace ze strany objednavatele je závazná jejím potvrzením ze strany ubytovatele.
Rezervace ze strany ubytovatele je závazná, až po zaplacení zálohy za pobyt. Záloha
je obvykle (pokud se ubytovatel a ubytovaný nedohodnou jinak) ve výši 50 % z
celkové částky objednaného ubytování.
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CENÍK PRONÁJMU KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI

Pronájem při současném využití
ubytování
v Rezidenci Dlouhá 17
Pronájem bez využití ubytování v
Rezidenci Dlouhá 17

1 HODINA

CELÝ DEN

200 Kč

1000 Kč

500 Kč

2500 Kč

CENÍK OBČERSTVENÍ
COFFE BREAK I. Káva, čaj, voda, sušenky
Malé občerstvení

80 Kč

COFFE BREAK II. Káva, čaj, voda, džus 2 druhy
Nápoje

110 Kč

Nápoje + sladké a /nebo slané občerstvení 2 ks / osoba, ovoce
(např. koláčky, koblihy, obložené žemle, chlebíčky apod.)

160 Kč

OBĚD

2 druhy teplého jídla + příloha, čerstvá zelenina, pečivo,
dezert 1 ks / osoba, ovoce, nápoje

220 Kč

OBĚD II.

2 druhy teplého jídla + příloha, čerstvá zelenina, polévka,
pečivo, dezert 1 ks / osoba, ovoce, nápoje

250 Kč

COFFE BREAK
III.

Ceny pronájmu a občerstvení jsou uvedeny včetně DPH 21 %.
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Řešení sporů
1. Ubytovaný host má na základě novely zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele právo
podat návrh na mimosoudní řešení případného sporu určenému subjektu mimosoudního
řešení spotřebitelských sporů, kterým je dozorový orgán nad ochranou spotřebitele podle
zákona č. 64/1986 Sb:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz
2. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud
ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

O ch r a n a o s o b n í ch ú d a j ů
Ubytovatel ode dne 25. 5. 2018 zpracovává osobní údaje subjektů v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
Zásady zpracování osobních údajů v Domě zahraniční spolupráce a Oznámení o zpracování
osobních údajů jsou umístěny na webu Domu zahraniční spolupráce www.dzs.cz a také k
dispozici na recepci ubytovacího zařízení.
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