
CENÍK PRONÁJMU PROSTOR KULTURNÍHO CENTRA TURNOV S.R.O. 
 

Pro stanovení ceny se určují tyto sazby nájemného: 

 

A)   KOMERČNÍ NÁJEMNÉ  

 Komerční akcí je politický mítink, obchodní prezentace, firemní kongres nebo školení. Dále pak 

 agenturní nebo jiná kulturně-společenská, vzdělávací nebo sociálně zaměřená akce pořádaná za 

 účelem zisku. Není směrodatné, zda taková akce je nebo není určena veřejnosti. 

 

B)    NEKOMERČNÍ NÁJEMNÉ 

 Nekomerční akcí je kulturně-společenská, vzdělávací nebo sociálně zaměřená akce pořádaná 

 neziskovou organizací nebo fyzickou osobou. Jejím účelem není zisk. Není směrodatné, zda taková 

 akce je nebo není určena veřejnosti. 

  

 

MĚSTSKÉ DIVADLO / LETNÍ KINO 
 

nájemné A B 

 
Městské divadlo 

 
1 150,- 

 
920,- 

 
využití Městského divadla pro účely divadelních zkoušek* 

 
580,- 

 
Letní kino 

 
2 300,- 

 
1 150,- 

    
V ceně pronájmu je zahrnuta přítomnost správce, uvaděčky a obsluhy šatny. 

* Pronájem Městského divadla pro divadelní zkoušky je možný pouze pro neprofesionální divadelní 

soubory působící na území Turnovska a bez účasti diváků. 

 

 

KULTURNÍ CENTRUM STŘELNICE 
 

nájemné A B 

 
klubovna malá 

150,-  120,- 

 
zrcadlový sál + šatna 

180,- 180,- 

 
foyer (samostatně) 

460,- 370,- 

 
kino Sféra 

1 150,- 810,- 

 
velký sál 

2 070,- 1 600,-* 

        
V ceně pronájmu je zahrnuta přítomnost správce, technika a obsluhy šatny. 

* V případě pořádání plesů je účtována vždy tato sazba a je v ní obsažen též pronájem jedné malé 

klubovny po celou dobu trvání akce, 2 hodiny na přípravu před akcí a 1 hodina na likvidaci po akci. 



DALŠÍ SLUŽBY 

nájemné          A         B cena za akci 

použití promítací techniky 
včetně práce promítače 

460,- 230,- - 

použití osvětlovací techniky 
včetně práce osvětlovače 

290,- 170,- - 

šatnářka* 170,- 170,- - 

uvaděčka* 170,- 170,- - 

pokladní* 170,- 170,- - 

pořadatel - dozor* 170,- 170,- - 

pořízení video záznamu            
1 kamera 

200,- 200,- - 

pořízení video záznamu   
2 kamery 

400,- 400,- - 

zajištění online spojení        250,-        250,- - 

ozvučení stálou aparaturou do 2 h vč. obsluhy 
(nad tuto dobu doplatek 300 Kč/h)  
+ případné pořízení zvukového záznamu bez dalšího zpracování 

             2 300,- 
      + 300,- 

ozvučení mobilní aparaturou do 2 h vč. obsluhy 
(nad tuto dobu doplatek 300 Kč/h) 
+ případné pořízení zvukového záznamu bez dalšího zpracování 

 
3 500,- 
+ 300,- 

 

* V případě přímé objednávky nad počet pracovníků, kteří jsou v ceně pronájmu. 

 

Doba přípravy je účtována 50 % ceny nájemného.  

Na každé využití prostor KCT s.r.o. musí nájemce podat písemnou objednávku, ve které budou uvedeny 

veškeré požadavky související s pronájmem. 

Ceny pronájmu jsou uváděny za 1 hodinu bez DPH. 

Cena je kalkulována za každou započatou hodinu. 
 

škody na kulturních zařízeních a majetku KCT s.r.o. 
Výše škod způsobených užíváním majetku ve vlastnictví či správě KCT s.r.o. a způsobené zejména 

záměrem, nedbalostí či netečností, budou fakturovány nájemci na základě zjištěného rozsahu škod, a to ve 

výši prokazatelně vynaložených nákladů na jejich pořízení v případě úplného zničení, popřípadě ve výši 

nákladů vzniklých provedením opravy s použitím vlastních pracovníků či jiných dodavatelů. V případě, že 

škody budou v plném rozsahu opraveny uživatelem, nebudou fakturovány. 

 

 


