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Ceník KZMJ 

1) Pronájem  / základní podíl ze spolupráce při pořádání kulturních a společenských akcí: 

Prostory: Základní cena za 1 den* 
• Velký sál Masarykova divadla (MaD) 10.900,-

• MaD – ples** 20.100,-

• Úklid při použití konfet během akce                                          5.000,-

• Malý sál MaD 7.200,-

• Divadelní sál Srdíčko 7.200,-

• Sál biografu Český ráj 10.900,-

• Přednášková místnost biografu *** 3.900,-

• Prostory předsálí a chodeb biografu **** 4.900,-

 
Ceny pronájmu jsou bez 21 % DPH 
 
* Konečná cena podílu ze spolupráce nebo cena za pronájem závisí na délce, náročnosti a povaze 
konkrétní akce. Základní cena zahrnuje předsálí a sociální zařízení. Používání a platba za využití 
technického a jevištního vybavení a další služby je předmětem konkrétní smlouvy 
** zahrnuje možnost přípravy sálu v den konání. Délka vlastní akce 19.00 – 01.00 
*** pouze od 8.00 do 16.00 (možnost pronájmu na určitý čas 450,- / 1 hodina) 
**** pouze pro výstavy dle otevírací doby biografu, cena je jednorázová, doba výstavy max. 21 dní 
 
Maximální kapacita sálů: 

• Masarykovo divadlo / velký sál: 
divadelní úprava:  580, max. koncertní úprava – stání: 850 míst, ples: 650 míst   

• divadlo Srdíčko:    70 míst (pouze k sezení) 
• Malý sál MaD:       96 míst (k sezení), 80 míst (stolová úprava) 

• Biograf Český ráj: 153 míst pouze k sezení  
skutečná kapacita se řídí aktuálními epidemiologickými opatřeními 

 2) Zprostředkování vystoupení souborů ZUČ KZMJ: 

Druh vystoupení:                   Minimální cena: 
• LS Srdíčko – pohádka pro děti dle repertoáru divadla                                    2.500,- 

• Taneční skupina Destiny (moderní tanec)/ 1 formace                                    1.700,- 

• Taneční klub (společenský tanec) / 1 pár               1.700,-* 

• Country tance Karolína / formace                                    1.500,- 

   * konečná cena závisí na výkonnostní třídě tanečního pár 
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3) Zprostředkování animační služby:  

Druh animační služby:                                                                                      cena/ 1 hodina: 
• Kostýmované postavičky Rumcajs a Manka – pár                                                                300,- 
• Kostýmovaná postavička Rumcajs – samostatně                                                                 150,- 

Ceny jsou bez  21 % DPH  

4) Prodejní akce/ školení – pronájem: 

Prostor Zimní období / 1 den: Letní období / 1 den: 
• Velký sál MaD  5.300,- 4.400,-
• Sál Biografu Český ráj 5.300,- 4.400,-
• Malý sál MaD 2.800,- 2.300,-
• Divadelní šatna MaD 1.300,- 1.000,-
• Přednášková místnost BIO * 1 hod. 450,- 450,-
• Předsálí MaD                                                                    2.400,-                                           2.200,- 

 

*pouze v době od 8.00 do 16.00 
 

5) Inventář:                                                               cena/ 1 den
• Kryté pódium * 13.200,-

• Set (stůl + 2 lavičky) 100,-

• Stůl, židle (ks) 10,-

• Kostýmy Rumcajs a Manka – pár 300,-

• Kostým Rumcajs či Manka - samostatně 200,-

• Praktikáble (ks.) 100,-

• Eko- kelímky (ks.) 30,-
 

Ceny jsou bez 21 % DPH (DPH se neúčtuje při pronájmu delším než 2 dny – mimo inventáře) 
* Cena zahrnuje postavení a zbourání pódia, ne však přepravu  

6) reklamní služby KZMJ 

 Produkt Cena za měsíc (30 dní) : 

• Reklama na plakátech (biograf nebo divadlo) 1.300,- 

• Reklama na letácích/skládacích programech 1.100,- 

• Reklamní spot v biografu ( max.20 sec.) *, **                                                                                       2.000,-      

• Reklamní spot v biografu ( max.20 sec.) za 12 měs.           22.000,- 

• Umístění komerčních letáků (A5/100 ks./měs.)v MIC ***    200,- 

• „Partner KZMJ“ – cena za rok * 32.400,- 

• „Partner KZMJ“ – za 6 měsíců*       17.400,- 

• „Partner KZMJ “ – za 3 měsíce* 10.900,- 
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*    Platí se zálohově, vždy na čtvrtletí dopředu, cena je bez 21 % DPH. 
**   Nasazení spotu minimálně 1 kalendářní měsíc, účtuje se každý započatý měsíc. 
*** Vychází z pokynu 1/2020 ředitele KZMJ 

7) Komentované prohlídky s pracovníky MIC 

Druh prohlídky:     Základní vstupné* Zlevněné vstupné** 
• Komentovaná prohlídka města - ČJ 50,-                             30,- 
• Komentovaná prohlídka města – cizojazyčně                  100,-                          100,- 

 
Ceny jsou včetně 21 % DPH  
*   Základní vstupné platí pro platí pro dospělé osoby (starší 18 let) 
**  Zlevněné vstupné - platí pro děti 3 - 18 let, seniory nad 65 let; děti do 3 let + ZTP, ZTP/P = zdarma 
 

8) provize z předprodeje vstupenek na kulturní a společenské akce prodávané v MIC 

• 6 % z ceny vstupenky (pouze na základě uzavření dohody o předprodeji)*  
       *V ceně této služby je vystavení letáčků a zveřejnění akce na facebookovém profilu MIC Jičín  

 
9) Kancelářské služby v MIC  

Služba                                              Cena 
• Kopie/tisk:    A4 černobílá jednostranná                                         3,- 

 A4 černobílá oboustranná                                                                        6,- 
 A4 barevná jednostranná                                     12,- 
 A4 barevná oboustranná 18,- 
 A3 černobílá jednostranná                                       6,- 
 A3 černobílá oboustranná                                      12,- 
 A3 barevná jednostranná                                      24,- 
 A3 barevná oboustranná                                      30,- 
• Poplatek za použití počítače (včetně internetu za započatých 15 min.)            10,- 
• Skenování dokumentů                                                                                                 10,- 

Laminace:   A5 a A4                                                      25,- 
                           A3                                                       40,- 
• Kroužková vazba 8 mm s deskami                                                                 40,- 

                                  10 mm s deskami                                                                 45,- 
                                  12 mm s deskami                                                                 50,- 
                                   bez desek                                                                            30.- 
• Úschova zavazadel den/kus                             30,- 

 
Ceny jsou včetně DPH  

 
Bc. Pavel Nožička, ředitel KZMJ 


