
SAZEBNIḰ PRONÁJMŮ 
příspěvkové organizace Praha 14 kulturní 

 
KULTURNÍ DŮM KYJE 

 

KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY    pronájem  

 velký sál včetně jeviště     1 400,- Kč / hod.   

sál + stolové uspořádání (do 175 osob)   1 600,- Kč / hod.   

jevištní technik (ozvučení, scénické osvětlení)  600,- Kč / akce   

zapůjčení AV techniky  

(mix pult, 2x mikrofon, 2x repro max 1000 W)  500,- Kč / akce   

zapůjčení klavíru     150,- Kč / hod.   

pořadatel (šatna, sál)     250,- Kč / hod.   

konferen  ní místnost (308, 309)                                           250,- Kč / hod.   

stůl ve sdílené kanceláři (v malém sále)   100,- Kč / den 

klubovna - mezipatro     100,- Kč / hod.   

herna (dětský klub) - přízemí    250,- Kč / hod.   

 

PLECHÁRNA     

      
 pronájem  jednorázový vstup 

hala 1 - volnočasová     1 200,- Kč / hod. 50,- Kč / den * 

hala 2 - sportovní     800,- Kč / hod.  50,- Kč / den 

malý sál      300,- Kč / hod.   

zapůjčení AV techniky  

(mix pult 2x mikrofon, 2x repro max 1000 W)  500,- Kč / akce   

zapůjčení projektoru a plátna    300,- Kč / akce   

ateliér       200,- Kč / hod.   

stůl ve sdílené kanceláři        100,- Kč /den 

posilovna      200,- Kč / hod.  50,- Kč / den 

zahrádkářský pytel     500,- Kč /sezóna   

pořadatel (mimo otevírací hodiny Plechárny)  250,- Kč / hod.   

 

* platí i pro Dětskou sobotu pro celou rodinu vč. pohádky 

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 

Ceny jsou složeny z nájemného a služeb spojených s užíváním prostor. 

  

zapůjčení projektoru a plátna (300 x 230 cm)   500,- Kč / akce   

č   



SLEVY 

 
U všech typů pronájmů je po domluvě možná sleva. 

obyvatelé a organizace z Prahy 14  25%  

neziskové organizace    50%  

koprodukční akce     až 100% sleva  

Ve zvláštních případech může ředitel organizace rozhodnout o dalších slevách. 

 
DLOUHODOBÉ PRONÁJMY 

 
Dlouhodobé pronájmy jsou schvalovány jednotlivě Radou MČ. 

Cena dlouhodobého pronájmu vychází ze sazebníku krátkodobých pronájmů a zohledňuje délku 
pronájmu. 

 
VYSVĚTLIVKY TERMÍNŮ A DALŠÍ PODMÍNKY PRONÁJMU 

 
U pronájmů se počítá za přípravu a likvidaci akce 50 % z uvedených sazeb za každou započatou hodinu. 
 
Pří každé akci musí být zajištěna buď vlastní anebo pronajatá pořadatelská služba, včetně minimálně  
1 zaměstnance Praha 14 kulturní.  
 
Zapůjčení dalších komponentů audio techniky (mimo uvedený základ) je účtováno individuálně.  
 
Tento ceník byl schválen na 41. jednáni ́Rady MC ̌Praha 14 c.̌ 437/RMC/̌2016 dne 15. 08. 2016 

 


