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CENÍK REKLAMY A PRONÁJMU PROSTOR 

MĚSTSKÝCH KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ 

JESENÍK, p. o. 

 

 

1. Kino reklama_____________________________________ 

 

Slide do prezentace: 

500 Kč / promítání v jednom kalendářním týdnu dle programu kina 

1200 Kč / promítání v jednom kalendářním měsíci dle programu kina 

Cena za denní promítání spotu do 30 vteřin: 

1500 Kč / promítání v jednom kalendářním týdnu dle programu kina 

4500 Kč / promítání v jednom kalendářním měsíci dle programu kina 
 
Cena za denní promítání spotu do 120 vteřin (2 minut): 

3000 Kč / promítání v jednom kalendářním týdnu dle programu kina 

9500 Kč / promítání v jednom kalendářním měsíci dle programu kina 

Kontakty, kino reklama: Jana Adlová, adlova@kinopohoda.cz, 702 296 960 

 

Podmínky:  

• Reklama musí být dodána jako obrázek formátu A4 na šířku s příponou .jpg s rozlišením 

minimálně 1169x827.  

• Video by mělo být dodáno ideálně ve formátu DCP, případně mp4. 

• Ke každé reklamě je potřeba sepsat smlouvu či zaslat objednávku.  
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2. Pronájem kina a divadla____________________________ 

 

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. 

Divadlo – cena pronájmu za 1 hodinu:  

 A B 

Kino Pohoda  - sál 

Kino Pohoda - předsálí 

2 500 Kč 

1 000 Kč 

1 500 Kč 

300 Kč 

Divadlo Petra Bezruče – sál + 

jeviště 

Divadlo Petra Bezruče – jeviště 

bez sálu 

Divadlo Petra Bezruče – 

předsálí(pro prodej) 

3 000 Kč 

 

X 

                    300 Kč 

1 800 Kč 

 

100 Kč 

100 Kč 

Učebna D 250 Kč x 

Učebna C 250 Kč x 

Učebna F (malá)  200 Kč x 

Výstavní síň 300 Kč 100 Kč 

Letní divadlo 3 000 Kč 1 800 Kč 

 

Kontakty:  

Kino reklamy a pronájmy kina: Jana Adlová, adlova@kinopohoda.cz, 702 296 960 

Pronájmy divadla: Kateřina Tomanová, tomanova@mkzjes.cz, 720 021 318 

Pronájmy učeben: Judita Pírková, recepce@mkzjes.cz, 720 934 396 
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Podmínky:  

• Doba přípravy je účtována 50% ceny nájemného (platí pro kino, divadlo i letní divadlo). 

• Při dlouhodobém pronájmu je cena dohodou.  

• Na akce pod záštitou města lze sjednat individuální nájemné. Jedná se o akce významné pro 

město se společenským přesahem. Na záštitu není právní nárok. 

• Cena je kalkulovaná za každou započatou hodinou.  

• Každý pronájem či reklama bude opatřena smlouvou.  

 

• V ceně nájmu divadla a letního divadla je zahrnut úklid, nejsou zahrnuty služby správce, 

šatny a uvaděčky.  

• Služby správce, šatny a uvaděčky jsou kalkulovány zvlášť, a to částkou 200 Kč/hod.  

• Služby zvukaře či osvětlovače jsou kalkulovány zvlášť, a to částkou 250 Kč/hod. v divadle.    

Letní divadlo nemá zvukaře k dispozici, je potřeba smluvně dohodnout službu externě. 

 

• V ceně nájmu kina je zahrnut úklid, nejsou zahrnuty služby promítače, správce, šatny a 

uvaděčky. 

• Služby správce, šatny a uvaděčky jsou kalkulovány zvlášť, a to částkou 200 Kč/hod.  

• Služba promítače je kalkulovány zvlášť, a to částkou 250 Kč/hod. 

• V pronájmu kina nejsou zahrnuty poplatky za práva k filmům. V případě pronájmu vč. 

filmového promítání bude částka navýšena o částku půjčovného filmu (závisí na výběru filmu 

a cenu stanovenou distributorem). 

 

• V ceně nájmu kina, divadla i letního divadla není zahrnuta výlepová plakátovací služba, ta je 

kalkulovaná zvlášť  podle aktuálního ceníku v příloze. 

• Prodej vstupného je umožněn za provizi 6 % z ceny vstupného. 

 

• Škody na kulturních zařízeních a majetku MKZ Jeseník p. o.: Výše škod způsobených 

užíváním majetku ve vlastnictví či správě MKZ Jeseník p. 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.  

 

 

 

Ceník je platný od 1. 3. 2022. 

 

Ing. BcA. Kateřina Tomanová 

                                                                                                                           ředitelka MKZ Jeseník  

 


