Stanovení obecných podmínek pro konání svatebních
ob adů v prostorách zámku Slavkov – Austerlitz a některých
službách s nimi spojených
Zámek Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace (dále jen ZS-A), pověřena správou a
zastupující výlučného vlastníka nemovitosti zámku umožňuje tímto zájemcům, zejména pak
novomanželům, svatební obřad v prostorách Zámku Slavkov - Austerlitz.
Podmínkou pro využití této možnosti je uhrazení poplatku za vybraný svatební obřad
v hotovosti nebo převodem na účet pronajímatele nejpozději do 2 měsíců od potvrzení
objednávky; v případě objednávky nesplňující platební termín pak nejpozději 3 týdny před
konáním svatebního obřadu nebo v hotovosti. Úhradou poplatku si novomanželé rezervují
datum a čas, ve kterém jim ZS-A garantuje poskytnutí dohodnuté služby.
V případě zrušení pronájmu ze strany nájemce je pronajímatel oprávněn účtovat storno
poplatek z celkové částky za pronájem v této výši:
a) méně než 30 kalendářních dní před konáním obřadu – 60 % z částky pronájmu.
b) méně než 14 kalendářních dní před konáním obřadu – 80% z částky pronájmu.
c) méně než 07 kalendářních dní před konáním obřadu – 100% z částky pronájmu.
Při zrušení pronájmu po objednání a před výše uvedenými lhůtami je nájemce povinen uhradit
administrativní storno poplatek ve výši 500 Kč + DPH. V ostatních případech je toto již
zahrnuto v procentuální částce.
Zámek Slavkov - Austerlitz nenese odpovědnost v případě zdržení začátku svatebního obřadu
v případech, které nemohl předvídat např. technická závada.
Pokud se novomanželé nedostaví ve vymezeném čase, jejich nárok na
v prostorách zámku propadá bez možnosti vrácení již uhrazeného poplatku

svatební obřad

Svatebčané i ostatní účastníci svatebního obřadu jsou povinni dodržovat obecně platná
nařízení, týkající se těchto zákazů :
o ve všech prostorách zámku je zakázáno kouření a manipulace s ohněm,
o ve všech vnitřních prostorách zámku a na nádvoří je zakázáno sypání rýže, živých
okvětních lístků, konfet a dalšího drobného materiálu, stejně jako vstup se zvířaty,
o při využití pronajatých prostor je zakázáno přemisťovat zámecký mobiliář, využívat
k sezení vystavené exponáty, dotýkat se vystavených předmětů, poškozovat parkety,
malby a interiéry jakýmkoliv způsobem. Pro případ poškození mobiliáře nebo interiéru
zámku se objednatel zavazuje správě zámku uhradit náklady na odstranění vzniklé škody,
o zákaz vjezdu vozidel na nádvoří zámku; vjezd na nádvoří podléhá na žádost nájemce
schválení ředitelky organizace, která má právo vjezd nepovolit. V souhlasném případě se
stanovuje poplatek za vjezd na nádvoří na částku 5.000 Kč vč. DPH a platí pouze pro 1
osobní automobil. Automobil nesmí na nádvoří parkovat,
o zákaz vjezdu do zámeckého parku; vjezd do zámeckého parku pouze s

platným jednorázovým povolením (musí být uvedeno datum svatebního obřadu, SPZ
vozidla, jméno nájemce; povolení musí být umístěno ve vozidle viditelně). Parkování
v parku je povolené výhradně na severní straně na vyznačeném parkovišti. Není dovoleno
parkovat před vchodem z parku do zámku,
o
o
o

poplatek za vjezd kočáru a koní se stanovuje na 500 Kč + DPH, v tomto případě podepisuje
nájemce zvláštní dohodu o podmínkách jejich pohybu,

v případě povolení k vjezdu pro více automobilů je každé další povolení ke vjezdu
zpoplatněno částkou 500 Kč + DPH.
Mohou však nastat okolnosti (např. uzavření parku z důvodu pronájmu, konání akce
apod.), kdy nebude možné parkování zajistit i přes vystavené (dohodnuté) povolení –
pronajímatel má právo toto povolení kdykoliv zrušit a objednavatel s tímto výslovně
souhlasí a bere toto na vědomí. Pronajímatel není povinen zajišťovat nájemci jiné
parkování;

Fotografování v interiérech je umožněno v den obřadu v trase Historické sály a je zahrnuto
v ceně poplatku za pronájem prostor obřad. Je zakázáno přemisťovat zámecký mobiliář,
využívat k sezení vystavené exponáty, dotýkat se vystavených předmětů, poškozovat
parkety, malby a interiéry jakýmkoliv způsobem. V souvislosti s aktivitami zámku může dojít
k omezení vstupu do některých místností v trase Historické sály. Fotograf objednatele i
svatebčané (max. 8 osob celkem) jsou povinni se ve všech případech řídit instrukcemi
pověřeného pracovníka zámku (zákaz kouření, konzumace jídla, vstupu se zvířaty apod.).
Doba fotografování v interiérech zámku nesmí přesáhnout jednu hodinu a je vázána na
předem dohodnutý čas. Nedostaví-li se objednatel do 15 minut od nahlášeného času nebo se
telefonicky předem nedomluví s pracovníky pokladny, ztrácí nárok na fotografování bez
možnosti náhrady.
S těmito podmínkami je objednatel povinen seznámit všechny svatebčany a pozvané svatební
hosty. Objednatel je odpovědný za dodržování všech podmínek všemi účastníky obřadu.
Objednatel prohlašuje, že odpovídá za případnou škodu, která pronajímateli vznikne
z nedodržení podmínek. Objednatel se zavazuje pronajímateli vyčíslenou škodu uhradit
v celém rozsahu nejpozději do 10 dnů ode dne odeslání písemné výzvy. Pronajímatel zároveň
prohlašuje, že odpovídá za škodu, která objednateli vznikla úmyslným jednáním svých
zaměstnanců a zavazuje se prokazatelnou škodu objednateli uhradit.
Pokud není ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti stran zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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