
 
 

Rodinný Hotel Čertousy se nachází v klidné části Prahy 9 Horních
Počernicích a nabízí svým hostům pohodlné ubytování, krásnou
restauraci, venkovní posezení na krytých terasách, zahradu pro
různé eventy, kongresový sál a konferenční prostory. Hotel
disponuje vlastním parkovištěm, které se nachází před hlavní
budovou. Firmám nabízíme možnost uspořádat v našich
prostorách firemní akce, konference, školení, semináře či
teambuildingy. Zajistíme Vám nejen profesionální ubytovací a
stravovací služby, ale také vymyslíme a zorganizujeme různé
outdoorové aktivity a výlety do blízkého i  vzdálenějšího okolí.

Bártlova 35/10,  193 00 Praha 9 -  Horní Počernice
www.hotel-certousy.cz

www.restaurace-praha-certousy.cz
e-mail:  provozni@certousy.cz

 

 
 

 

hotelcertousy          certousy
 

F I R E M N Í  N A B Í D K A



 
 

HISTORIE 

HOTEL

RESTAURACE

První zmínka o hospodářském dvoře Čertousy se
datuje již kroku 1322, kdy jej vlastnil bohatý
pražský měšťan Seiboth z Benešova. Dvůr
(velkostatek) získali roku 1906 předci nynějších
vlastníků. Velkostatek byl po roce 1989
restituován, od roku 1994 jsou zbylé budovy
postupně rekonstruovány. Západní křídlo areálu
velkostatku, 110 metrů dlouhá stavba sestávající
z 5 hospodářských budov, byla přebudována na
tříhvězdičkový hotel Čertousy, který byl otevřen
roku 1999.

Hotel nabízí klidné ubytování ve 29 pokojích. Na
výběr jsou jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové
Economy, Standard a dvoupodlažní Apartmá s
vlastním sociálním vybavením, WC, satelitním TV,
telefonem, bezpečnostní schránkou a připojením k
Wi-Fi. K dispozici jsou 2 speciálně vybaveny pokoje
pro tělesně postižené. Pokoje jsou zařízeny
nábytkem, který poskytuje dostatek úložného
prostoru, součástí nábytku jsou psací stoly.
Koupelny jsou vybaveny vanou koutem, fénem a
toaletními potřebami. Všechny pokoje jsou
nekuřácké. 

Restaurace má kapacitu 57 míst, je vhodná k
uspořádání společenských setkání, rautů a
slavnostních příležitostí.  V letním období je
hostům k dispozici venkovní posezení se
zahrádkou  s kapacitou 50 míst a krytou terasou s
výhledem na rybník s kapacitou 20 míst. V
restauraci se mohou hosté těšit na výjimečné
speciality šéfkuchaře, jak z české, tak i  z
mezinárodní kuchyně. Podáváme snídaně, obědy i
večeře. 
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Velký klimatizovaný sál s maximální kapacitou až 130 osob pro konání různých
firemních akcí jako jsou konference, semináře, meetingy, zasedání, workshopy,
školení apod. Prostor je osvětlený přímým denním světlem, a je vybavený
audio/multimediální technikou a vysokorychlostním internetem. V rámci
konferenčního provozu nabízíme možnost coffee breaků, lunch/dinner buffetu
nebo servírovaných menu.
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KONGRESOVÝ SÁL 



 
 

4 jednací salónky HS1/HS2, NS1/NS2 s kapacitou od 15 do 20 osob. Salónky jsou
jsou ideální pro menší firemní akce, přednášky, obchodní schůzky, prezentace,
školení, workshopy. V rámci pronájmů jednacích salónků nabízíme možnost
pronájmu technického vybavení. Nabízíme kompletní servis všech služeb
potřebných ke kompletnímu zajištění firemních akcí. Od poradenství,
gastronomických služeb, programů až po speciální služby.
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KONFERENČNÍ SALÓNKY 



 
 

V galerii nad restaurací se nachází krásný prostor k uspořádání menších akcí s
maximální kapacitou 30 osob. K dispozici je rychlé WI-FI připojení. Prostor
můžeme variabilně uspořádat na míru vaší akce. K službám budete mít také
profesionální cateringové služby ve formě coffee breaků, rautů, banketů i
koktejlů, a také pro vás máme připraveno technické vybavení. 
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¨KLUB KAVÁRNA¨ 
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Jedinečné sklepní prostory k pronájmu pro vaši firemní akci, obchodní jednání,
firemní večírek, teambuilding. Pro vaši akci můžeme zajistit doprovodný program
formou živého hudebního doprovodu, degustace vín se someliérem a mnoho
dalšího. Náš tým vám bude vždy po ruce, aby poskytl Vám podporu potřebnou k
dosažení produktivní atmosféry a úspěšného výsledku.
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VINNÝ  SKLÍPEK
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VINNÝ  SKLÍPEK

Chloubou hotelového komplexu Čertousy je krásná zahrada, kterou je možné
využít pro pořádání široké škály akcí -  od soukromých oslav, přes svatby, až po
koncerty a firemní akce. S organizací firemních akcí, svateb a nejrůznějších
eventů máme bohaté zkušenosti,  které bychom rádi nabídli i  Vám.
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HOTELOVÁ ZAHRADA
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VINNÝ  SKLÍPEK

V letním období je hostům k dispozici venkovní posezení se zahrádkou o kapacitě
50 míst a krytou terasou s krásným výhledem na rybník s kapacitou 20 míst. Letní
terasa je oblíbeným místem pro pořádání firemních akcí, s hudbou a doprovodným
programem. Podáváme grilované speciality, které kuchaři připravují přímo před
Vámi. Užít si  můžete také snídani za východu slunce či večerní posezení v klidném
prostředí u rybníka. 
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LETNÍ TERASY
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dataprojektor + plátno                                                                                        900,-Kč
(Panasonic PT-LB55NTE rozlišení 1024x768) 
plátno samostatně                                                                                                  300,-Kč
flipchart + papír + fixy                                                                                         300,-Kč
video/CD/DVD přehrávač/TV                                                                          500,-Kč
ozvučení sálu + bezdrátový mikrofon                                                       500,-Kč
přídavné bezdrátové mikrofony                                                                   300,-Kč/ks
ozvučení (zesilovač + mobilní repro)                                                         2 000,-Kč
další mobilní repro                                                                                                1  000,-Kč/ks
laser pointer s prezentérem                                                                            200,-Kč 

                                                                          Půlden                                                        Celý den 
Kongresový Sál (120 m2)                    7 000,-Kč                                             12 000,-Kč
rozměry sálu 13,2 x 8,7 x 3,3m, max. kapacita: divadlo 130, škola 80, kulaté stoly 70,
 „T“34, “U“54, „I“ 30 míst

Club Kavárna (46m2)                           4 000,-Kč                                               6 000,-Kč
rozměry kavárny 8x8m, max. kapacita kavárny: divadlo 45, škola 30, kulaté stoly 40,
“T“ 24, „I“ 22

HS1/Hs2                                                       2 000,-Kč                                                 3 000,-Kč
max.kapacita: 15 míst

NS1/Ns2                                                       2 600,-Kč                                                  3 600,-Kč
max.kapacita: 20 míst

Vinný skípek                                             4 000,-Kč                                                 6 000,-Kč
max. kapacita sklípku: „T“ 30, „I“ 22, 2x“I“ 40 míst
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PRONÁJEM PROSTORŮ

PRONÁJEM TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
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V případě nepotvrzení akce poptávajícím do určeného data (opce),

Po potvrzení akce do daného termínu považujeme rezervaci za
závaznou.
Pokud se rozhodnete zrušit Vaší akci déle jak 30 dní před začátkem,
zálohu Vám vrátíme.
Pokud se rozhodnete akci zrušit méně než 20 dní před začátkem,
vracíme 50% Vaší zaplacené zálohy.
Pokud se rozhodnete zrušit akci méně než 10 dní před začátkem, celá
záloha Vám propadá

 
Menší firemní akce, školení, prezentace, workshopy, apod.

         je poptávka považována za bezpředmětnou a zrušenou.
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ZÁLOHY A STORNO PODMÍNKY

Velké firemní akce dle domluvy a individuálních objednávek.
ZÁLOHA na větší akce činí 50% z předběžné kalkulace a je
požadována měsíc před akcí.
Pokud se rozhodnete zrušit Vaší akci déle jak 60 dní před začátkem,
zálohu Vám vrátíme.
Pokud se rozhodnete akci zrušit méně než 30 dní před začátkem,
vracíme 50%  Vaší zaplacené zálohy.
Pokud se rozhodnete zrušit akci méně než 20 dní před začátkem, celá
záloha Vám propadá
Konzumace nad rámec zaplacených faktur se platí hotově nebo
kartou při odjezdu z hotelu / odchodu z restaurace.

 
Velké firemní akce, konference, kongresy, apod.


