
7. PRAVIDLA PRO KRÁTKODOBÝ PRONÁJEM PROSTOR 

1. V prostorách zámku ( Chomutovská 1, Klášterec nad Ohří ) je možno pronajmout 
 tyto prostory k níže vypsaným účelům: 
 a) Renesanční sál     maximální kapacita 120 osob 
 b) Nádvoří    maximální kapacita 400 osob                                                                
 c) Sala terrena    maximální kapacita 120 osob 

2. Tyto prostory lze pronajmout pouze pro: 
 a) kulturní a společenské akce  
 b) školící a vzdělávací akce 
 c) schůzovní činnost  
 
3. Cena za nájem jmenovaných prostorů: 
 a1) Renesanční sál      700,- Kč / hodina                                                          
 a2) Renesanční sál – svatební obřad  3.000,-Kč / obřad 
 b) Nádvoří     700,- Kč / hodina                                                                   
 c) Sala terrena                500,- Kč / hodina 

4. Služby zahrnuté v ceně: 
 - zpřístupnění objektu 
 - základní příprava prostoru 
 - spotřeba energií 
 - převzetí a uzamčení objektu po ukončení akce 
 - běžný úklid prostor 
  
 Ceny za pronájmy prostor lze domluvit i smluvně podle charakteru pořádané akce. 
 Nájemné je tvořeno z 50 % náklady na spotřebu energií, tyto budou vedeny 
 v účetnictví organizace odděleně! 

5. V prostorách Kina Egerie a Letního kina v Klášterci nad Ohří je možno pronajmout 
 tyto prostory k níže vypsaným účelům: 
 Sál Kina Egerie  103 míst 
 Předsálí Kina Egerie  48 míst 
 Letní kino   450 míst 

6. Tyto prostory lze pronajmout pro: 
 a) promítání  
 b) školící a vzdělávací akce 



 c) schůzovní činnost  
 d) předváděcí akce 
 e) firemní akce 

7. Cena za nájem jmenovaných prostor: 
 Sál Kina Egerie  1.200 Kč / hodina 
 Předsálí Kina Egerie  500 Kč / hodina 
 Letní kino   500 Kč / hodina 

8. Služby zahrnuté v ceně: 
 - zpřístupnění objektu 
 - základní příprava prostoru 
 - spotřeba energií 
 - převzetí a uzamčení objektu po ukončení akce 
 - běžný úklid prostor 
  
 Ceny za pronájmy prostor lze domluvit i smluvně podle charakteru pořádané akce. 
 Nájemné je tvořeno z 50 % náklady na spotřebu energií, tyto budou vedeny 
 v účetnictví organizace odděleně! 

9. V prostorách Kulturního centra v Klášterci nad Ohří je možno pronajmout tyto 
 prostory k níže vypsaným účelům: 

Velký sál s balkónem 513 m2  cca. 350 divadlo / 232 míst spol. akce s 
       tanečním parketem 
Přísálí Z / V   69,4 / 121 m2 cca. 60 / 80 míst (společenské akce) 
Malý sál   59,8 m2  cca. 40 míst stolová úprava / 90 míst 
       divadelní úprava 
V součtu velký sál, balkón, přísálí   max. 467 osob /dle požární směrnice/. 

10. Tyto prostory lze pronajmout pro: 
 a) školící a vzdělávací akce 
 b) kulturní a společenské akce 
 c) schůzovní činnost  
 d) předváděcí akce 
 e) firemní akce 
 f) zájmová činnost 
 g) akce schválené ředitelem organizace 

11. Cena za nájem jmenovaných prostor: 
 Velký sál + balkón  2 000 Kč / hodina 
 Přísálí Z / V   500 Kč / hodina 
 Malý sál   1000 Kč / hodina 



12. Služby zahrnuté v ceně: 
 - zpřístupnění objektu 
 - základní příprava prostoru 
 - spotřeba energií  
 - převzetí a uzamčení objektu po ukončení akce 
 - běžný úklid prostor 
  
 Ceny za pronájmy prostor lze domluvit i smluvně podle charakteru pořádané akce. 
 Nájemné je tvořeno z 50 % náklady na spotřebu energií, tyto budou vedeny 
 v účetnictví organizace odděleně! 

Součástí těchto pravidel jsou dvě přílohy 7a. a 7b. 

7a. Ceník pronájmu - věci movité 
7b. Ceník služeb a nájmů Kulturního centra 

V Klášterci nad Ohří dne 2. února 2022 

Ing. Petr Hybner  
ředitel organizace 


