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Cenový výměr k pronájmům prostor, parků a zahrad pro rok 2023

státní zámek Náchod

*Akce v rozsahu více než 5 hodin - časové rozmezí bude ošetřeno smluvně.

V případě, že jeden ze snoubenců má trvalý pobyt ve správním obvodu, cena nájemného je
o 1 000 Kč nižší pro všechny uvedené prostory.
Cena za pronájem prostory určené ke sňatečnímu obřadu v interiéru či exteriéru činí pro
zaměstnance NPÚ vhlavním pracovním poměru 50%z ceny základní. Ceny za služby související
s pronájmy budou ošetřeny ve smlouvě.

*Akce v rozsahu více než 5 hodin - časové rozmezí bude ošetřeno smluvně.

V případě, že jeden ze snoubenců má trvalý pobyt ve správním obvodu, cena nájemného je
o ].000, Kč nižší pro všechny uvedené prostory.
Cena za pronájem prostory určené ke sňatečnímu obřadu v interiéru či exteriéru činí pro
zaměstnance NPÚ vhlavním pracovním poměru 50%z ceny základní. Ceny za služby související
s pronájmy budou ošetřeny ve smlouvě.

*Akce v rozsahu více než 5 hodin - časové rozmezí bude ošetřeno smluvně.

Filmováníči další možné pronájmy a služby budou řešeny dle povahy nájmu a provozních možností
objektu. Ceny za služby souvisejícís pronájmy budou ošetřeny ve smlouvě.
Ceny za pronájem prostor a služby jsou uvedeny včetně DPH.

Pronájem interiérů - svatby
Prostora Kapacita cena za obřad Cena za den*

Kaple 30 osob 5 000 Kč

Velký sál 80 osob 5 000 Kč 30 000 Kč

Fotografování snoubenců v objektu, pokud se obřad
uskutečnil v rámci objektu čijeho areálu - max. 3 osoby

(snoubenci, fotograf)

Cena za 30
minut

Fotografování snoubenců v objektu, pokud se obřad
NEuskutečnil v rámci objektu čijeho areálu - max. 3

osoby (snoubenci, fotograf)

Cena za 30
minut

1 000 Kč

Pronájem exteriérů - svatby
Prostora Kapacita cena za obřad Cena za den*

piccolominská zahrada 100 osob 5 000 Kč 30 000 Kč

Komerční pronájem interiérů

Prostora cena za 1 hodinu
(akce v rozsahu do 5 hodin)

Cena za den*

Velký sál 5 000 Kč 30 000 Kč

Kaple Nanebevzetí Panny Marie 7 000 Kč

Pronájem části objektu s vyloučením
návštěvnické veřej nosti

Dle dohody Dle dohody

I/2

500 Kč



Komerční pronájem exteriérů

Prostora cena za 1 hodinu
(akce v rozsahu do 5 hodin)

Cena za den*

piccolominská zahrada 5 000 Kč 30 000 Kč

lll. nádvoří 5 000 Kč 30 000 Kč

lll. - lV. nádvoří 7 000 Kč 50 000 Kč

Prodejnístánek 200 Kč

Pronájem části areálu s vyloučením
návštěvn ické veřej nosti

Dle dohody Dle dohody

xAkce v rozsahu více než 5 hodin - časové rozmezí bude ošetřeno smluvně.

Filmování či další možné pronájmy a služby budou řešeny dle povahy nájmu a provozních možností
objektu. Ceny za služby souvisejícís pronájmy budou ošetřeny ve smlouvě.
Ceny za pronájem prostor a služby jsou uvedeny včetně DPH,

*Akce v rozsahu více než 5 hodin - časové rozmezí bude ošetřeno smluvně.

Filmování či další možné pronájmy a služby budou řešeny dle povahy nájmu a provozních možností
objektu. Ceny za služby související s pronájmy budou ošetřeny ve smlouvě. Ceny za pronájem prostor

a službyjsou uvedeny včetně DPH.

Platnost a účinnost cenového výměru od 1,.1,.2023

Sychrov 30.9.2022

ť+-}y
NÁRODNi ;

pAMÁTKsvÝ i uzrmruí pltuÁrrovrr
úsrev I spRÁVA NA SvCHRoVt

,P{a

Dr. Miloš Kadlec,

P;*á n*:d n í pa,?rátkový ústav
,Ú7enti', ttlll.,iilltvá správa na Sychrově
Zirinci";, $),.c;]lr,rv č.p. 3, 463 44 §y6[;91,

lC: 75032333
(í )

Nekomerční pronájem lnteriérů (např. vzdělávací, propagační akce, ...)

Prostora cena za 1 hodinu
(akce v rozsahu do 5 hodin)

cena za denx

Velký sál 1 000 Kč 5 000 Kč

Pronájem části objektu s vyloučením
návštěvn ické veřej nosti

Dle dohody Dle dohody

Nekomerční pronájem exteriérů (např. vzdě!ávací, propagační akce, ...)

Prostorá cena za 1 hodinu
(akce v rozsahu do 5 hodin)

Cena za den*

piccolominská zahrada 1 000 Kč 5 000 Kč

lll. nádvoří 2 000 Kč 10 000 Kč

lV. nádvoří 1 000 Kč 5 000 Kč

V. nádvoří 1 000 Kč 5 000 Kč

Pronájem části areálu s vyloučením
návštěvnické veřej nosti

Dle dohody Dle dohody
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