
Název:

Adresa:
Jméno: IČ/DIČ:
E-mail: Jméno:

Tel.: E-mail:
Datum: Mob. Tel.:
Provozovatel:
IČ/DIČ:
Zastoupená:

Akce: Workshop
Datum: 8.-9.6.2022
Počet osob:
Rezervace: potvrzeno

Date Hall Reason Time

08.06.2022 Salónek Adalbert workshop 14:30-18:30

09.06.2022 Salónek Adalbert workshop 9:00-17:00

Hall Time Bonus Price No. Days Total price

Total price with VAT. 21%:

Všeobecné informace
Legenda: (AS) Apollonův sál, (K) Konírna, (TS) Travenský salónek, (S1) Salónek 1.patro, (R) Recepce, (Z) Zahrada, (T) Terasa

dále jen zástupce odběratele

68378114

Cenový rozpočet akce
Od: Vila Lanna Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

V Sadech 1, 160 00 Praha 6
obchodní oddělení Vlašská 355/9, 118 00 Malá Strana

osob

Středisko společných činností AV ČR
60457856/CZ60457856

dále jen zástupce dodavatele

Pronájem prostor

Total price without VAT:
Prices includes VAT

Konferenční technika
Specification Other informations



Salónek Adalbert 8.-9.6.2022

Salónek Adalbert 8.-9.6.2022

Salónek Adalbert 8.-9.6.2022

Salónek Adalbert 8.-9.6.2022

Salónek Adalbert 8.-9.6.2022

Date Type of food Menu selection Hall Time Bonus No pax. No. Days Total price

08.06.2022 odpolední coffeebreak menu šéfkuchaře Salónek 
Adalbert

08.06.2022 večeře formou buffetu buffet č. 1 Kavárna

09.06.2022 dopolední coffeebreak menu šéfkuchaře Salónek 
Adalbert

09.06.2022 oběd formou buffetu buffet č. 3 Kavárna

09.06.2022 odpolední coffeebreak menu šéfkuchaře Salónek 
Adalbert

Total price with VAT. 21%:
Total price without VAT:

Prices includes VAT

Stravování
Price per unit

notebook

projekční plátno

dataprojektor

laserové ukazovátko

povinná technická asistence



Date Type of drinks Drink selection Hall Time Bonus No. pax. No. days Total price

08.06.2022 odpolední coffeebreak nápoje basic drink Salónek 
Adalbert

08.06.2022 večeře formou buffetu nápoje basic drink Kavárna

09.06.2022 dopolední coffeebreak nápoje basic drink Salónek 
Adalbert

09.06.2022 oběd formou buffetu nápoje basic drink Kavárna

09.06.2022 odpolední coffeebreak nápoje basic drink Salónek 
Adalbert

Date Type of drinks Drinks selection Hall Time Bonus No. pax. No. days Total price

Term of stay Bonus No. Rooms No. Nights Total price

7.-10.6.2022

8.-10.6.2022

Total price with VAT. 21%:

Jednolůžkový pokoj

Jednolůžkový pokoj

Type of room Price per room per night

Total price with VAT. 10%:
Total price without VAT:

Prices includes VAT

Alkoholické nápoje

Prices includes VAT

Total price without VAT:

Price per unit

Total price without VAT:
Prices includes VAT

Ubytování, snídaně zahrnuta (max. kapacita 24 pokojů /34 lůžek včetně 7 pokojů v historické vile Lanna) 

Nealkoholické nápoje
Price per unit

Total price with VAT. 10%:



7.-10.6.2022

No.pax No.days Total price

30% 1 0 Kč

0 Kč
0 Kč

0%
59 915 Kč
51 702 Kč

invoice

parkovné

Městský poplatek

Akci je možné zrušit bezplatně 6 měsíců předem. V případě zrušení akce do 3 měsíců před jejím termínem účtujeme poplatek ve výši 60% uhrazené zálohy. V případě zrušení 
          akce ve lhůtě kratší než 3 měsíce, činí stornopoplatek 100% uhrazené zálohy.

          Storno podmínky ubytování

Total price

Total price with VAT. 21%:
Total price without VAT:

Total price incl. VAT
Total price without the VAT
Payment
Deposit

Kouření v prostorách
Dovolujeme si Vás upozornit, že prostory v Vily Lanna jsou nekuřácké. Kouření je povoleno pouze v prostorách před Vilou Lanna a na letní terase. Nerespektování zákazu se řídí 
v souladu s platným ubytovacím řádem hotelu.

Způsobené škody

Vzhledem k historické hodnotě budovy Vás žádáme o opatrnost v průběhu pořádání akce, abychom předešli případným nepříjemnostem spojených s poškozením Vily Lanna, 
které mohou vzniknout úmyslně či neúmyslně, podpisem smlouvy/objednávky nám udělujete souhlas s vyúčtováním škody vzniklé na majetku Vily Lanna za všechny své hosty.

Konzumace vlastního alkoholu a jídla

Konzumace vlastního alkoholu a jídla je striktně zakázána, není-li písemně domluveno jinak. V tomto případě účtujeme servisní poplatek 150 Kč/láhev vína a 1.000 Kč/láhev s 
obsahem alkoholu vyšším než 15%. Vila Lanna si při nedodržení tohoto zákazu vyhrazuje právo okamžitě ukončit akci bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.  

Total price without VAT:
Prices includes VAT

Ostatní
Specification Price

250 Kč

Storno podmínky

Total price with VAT. 10%:



V Praze dne: 19.05.2022 ……………………………………..

Souhlasíme s výše uvedenými podmínkami a objednáváme u vás realizaci této akce.       zástupce odběratele

          Storno podmínky – ubytování 
          Objednané pokoje je možné bezplatně zrušit 60dnů před akci. 

          60– 30dní před akcí stornopoplatek činí 50% hodnoty objednaných pokojů 
          30– 14dní před akcí stornopoplatek činí 75% hodnoty objednaných pokojů 

          Méně než 14dní před akcí stornopoplatek činí 100% hodnoty objednaných pokojů
Pro případ zásahu vyšší moci, vydání nařízení vlády ČR či mimořádného opatření příslušného ministerstva, v jejichž důsledku by se nemohla svatba konat v plánovaném místě, 
čase a rozsahu, zavazují se strany učinit ve vzájemné součinnosti vše pro to, aby bylo možno svatbu konat v náhradním termínu, který si strany dohodnou, za sjednaných 
podmínek poté, kdy okolnosti, bránící jejímu konání v plánovaném místě, čase a rozsahu pominou. V takovém případě zaplacená záloha nepropadá ani z části a bude použita na 

          úhradu sjednaných služeb pro náhradní termín konání svatby.

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.




