
Ceník krátkodobých nájmů a služeb 

Kulturního domu Třebechovice pod Orebem 
 

 

K dispozici jsou 3 sály: 
 

 

 
Velký sál přízemí 

(divadelní) 

Malý sál přízemí 

(přísálí) 

Přednáškový sál 

(salón) 1. patro 

Povrch: parkety parkety koberec 

Kapacita: 
220 osob (sezení) 

400 osob (stání) 

80 osob (sezení) 

100 osob (stání) 

50 osob (sezení) 

70 osob (stání) 

 

 

 

1. Celovečerní akce pro veřejnost (koncerty, divadla, společenské a firemní 

akce) – vlastní pořadatelství 
 

Komerční akce  
 

Velký sál – 8.000 Kč (pro dětská představení 4.000 Kč) 

Malý sál – 4.000 Kč (pro dětská představení 2.000 Kč) 

Přednáškový sál (salón, 1. patro KD) – 400,- Kč/hod. 

Velký sál + malý sál + salón 1. patro – 10.000 Kč 

 

V ceně je zahrnut úklid sálů, energie, foyer, pokladna, ostatní provozní náklady včetně 

zajištění občerstvení a provozu šatny pronajímatelem TMB. 

 

Nekomerční akce (školy, spolky, příspěvkové organizace) 

 

Pronájem velkého sálu pro ochotnické spolky – první představení 2/3 tržeb pro TMB a u 

dalších představení 1/3 tržeb pro TMB. V ceně jsou zahrnuty 2 zkoušky a generálka. 

 

Pronájem velkého sálu pro školská zařízení – cena za jedno představení 2.000 Kč, za dvě 

představení 3.000 Kč.  

 

Za pronájem malého sálu nebo přednáškového sálu pro příspěvkové organizace a spolky se 

účtuje nájemné ve výši 500 Kč/akce. 

 

V ceně je příprava sálu, úklid, energie, foyer, pokladna, ostatní provozní náklady včetně 

zajištění provozu šatny. 

 

 

2. Výstavy 
 

Pro výstavy místních spolků a příspěvkových organizací je stanovena cena ve výši 

100 Kč/den. Ostatní komerční výstavy dle dohody. 

 

 



 

3. Konference, přednášky, prezentační akce, sportovní soutěže 
 

Velký sál – 650 Kč/hod. – minimální doba pronájmu s přípravou před a po akci 4 hodiny. 

Malý sál – 400 Kč/hod. – minimální doba pronájmu s přípravou před a po akci 4 hodiny. 

Přednáškový sál (salón, 1. patro KD) – 400,- Kč/hod. 

 

Pro místní spolky, příspěvkové organizace, kulturní pořady ZŠ a MŠ zřizovaných městem 

Třebechovice pod Orebem je stanovené nájemné ve výši ½ z výše uvedených cen.  

 

Pronájem velkého sálu na zkoušky pro místní organizace, spolky a příspěvkové  

organizace – 200 Kč/akce.  

 

Pronájem pódia na zkoušky ochotnických spolků – 100 Kč/akce. V případě pronájmu prostorů 

na více jak jeden den se ceny řídí dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem. 

 

V ceně je úklid, energie, foyer, ostatní provozní náklady. 

 

 

4. Další služby poskytované v KD 
 

Služba 
Světelná technika včetně osvětlovače do 4 hodin … 800 Kč 

Světelná technika včetně osvětlovače nad 4 hodiny … 1.500 Kč 

Audiotechnika včetně zvukaře do 4 hodin … 800 Kč 

Audiotechnika včetně zvukaře nad 4 hodiny … 1.500 Kč 

Pořádková služba … 150 Kč/hod. 

Uvaděč, šatnářka, pokladní … 150 Kč/hod. 

Příprava sálu včetně zasedacího pořádku … 800 Kč 

Předprodej vstupenek … 10% z prodeje 

 

 

Zapůjčení movitých věcí 
Projektor + mobilní plátno … 500 Kč 

Ubrusy textilní … 10 Kč/ks 

 

Poškozený majetek nahradí nájemce stejným kusem, nebo uhradí způsobenou škodu ve výši 

ceny pořízení majetku. 

 

Všechny výše uvedené ceny jsou včetně DPH. 

 

Pořádková služba je nutná a musí být přítomna na každé akci! 

 

Ceník krátkodobého pronájmu je platný s účinností od 1. 4. 2019.  

 


