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Ceník krátkodobých pronájmů prostor ve správě 
Kulturního a informačního střediska Hronov platný od 01.01.2023

• Kulturní a informační středisko Hronov (dále jen KIS Hronov) je na základě Zřízovací listiny, která nabyla účinnosti k 
01.01.2004, oprávněno ke krátkodobým pronájmům prostor v budovách Jiráskova divadla a Sálu Josefa Čapka v Hronově.

• Od 1. 1. 2023 nejsme plátci DPH

JIRÁSKOVO DIVADLO
• Nekomerční pronájem - akce pro školy, schůze spolků, besedy spolků a další...
• Komerční pronájem – koncerty, divadelní představení, firemní akce.
• Podmínky pronájmů – přítomnost 2 techniků nebo 1 technika + 1 pořadatele KIS Hronov, požární hlídky (počet členů 

požární hlídky se odvíjí od počtu účastníků akce).
• Cena za pracovníky je stanovena příchodem pracovníka na pracoviště a odchodem z pracoviště (dle dodaného výkazu práce)
• Cena za prostor je kalkulována od zahájení příprav po opuštění sálu.
• Cena nájmu zahrnuje – energii, vodu, plyn, základní úklid, technickou přípravu, likvidaci odpadu.

Prostory Cena pro komerční pronájem / 1 
hodina

Cena pro nekomerční pronájem / 
1 hodina

Jiráskovo divadlo – komplet přízemí, 
balkon, foyer

2.000,00 Kč 1.300,00 Kč

Malý sál 800,00 Kč 500,00 Kč

Ceník služeb (lidské zdroje)

Druh činnosti Cena / osoba / hodina

Technické práce Hlavní technik 250,00 Kč

Pomocný technik 150,00 Kč

Provozní práce Pokladní 105,00 Kč

Uvaděčka 105,00 Kč

Šatnářka 105,00 Kč

Člen požární hlídky (počet členů dle 
rozsahu akce určuje KIS Hronov)

105,00 Kč
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SÁL JOSEFA ČAPKA
• Nekomerční pronájem – akce pro školy, schůze spolků, benefiční akce, svatby, smuteční hostiny, taneční soutěže...
• Komerční pronájem – koncerty, divadelní představení, konference, plesy, firemní akce...
• Podmínky pronájmu – přítomnost 2 techniků nebo 1 technika + 1 pořadatele KIS Hronov, požární hlídky (počet členů 

požární hlídky se odvíjí od počtu účastníků akce).
• Cena za pracovníky je stanovena příchodem pracovníka na pracoviště a odchodem z pracoviště (dle dodaného výkazu práce)
• Cena za prostor je kalkulována od zahájení příprav po opuštění sálu.
• Cena nájmu zahrnuje – energii, vodu, plyn, základní úklid, technickou přípravu, likvidaci odpadu.

Prostora Cena za hodinu – komerční 
pronájem

Cena za hodinu – nekomerční 
pronájem

Sál Josefa Čapka (komplet přízemí, 
balkon, foyer)

2.000,00 Kč 1.300,00 Kč

Foyer Sálu Josefa Čapka 550,00 Kč 450,00 Kč

Ceník služeb (lidské zdroje) pro nájmy sálů Jiráskova divadla a Sálu Josefa Čapka

Druh činnosti Cena / osoba / hodina

Technické práce Hlavní technik 250,00 Kč

Pomocný technik 150,00 Kč

Provozní práce Pokladní 105,00 Kč

Uvaděčka 105,00 Kč

Šatnářka 105,00 Kč

Člen požární hlídky (počet členů dle 
rozsahu akce určuje KIS Hronov)

105,00 Kč

Pronájem ostatního inventáře

Inventář Cena za kus a 1 den Cena za dohled technika / hodina
Praktikáblové desky (hliníkové) 100,00 Kč

Stan hliníkový 8x6 m(pouze s technikem 
KIS Hronov)

500,00 Kč 250,00 Kč

Polstrované židle 25,00 Kč

Stan 3x4 m nebo 6x3 m 500,00 Kč

Pronájem Baletního sálu v 2. NP přístavby Jiráskova divadla
• prostor sloužící k pronájmu za účelem cvičebních a pohybových aktivit

Prostora Cena za hodinu užívání
Baletní sál v 2. NP přístavby JD 150,00 Kč
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