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Národní památkový ústav

Územní památková správa v Kroměříži eigo112017

Obsah: Cenový výměr
Objekt: Státní zámek Kunštát (dále jen ,,Objekt")

Vydal: kastelán objektu účinnost: dnem vydání platnost: dnem vydání
Rozdělovník:

- Objekt: kastelán (originál) a správce rozpočtu objektu (kopie/scan).
- ÚPS v Kroměříži (kopie/scan): náměstek ředitele, vedoucíodboru provozně ekonomického.

stanovení cenového vÝměru obiektu

Na základě zákona o cenách č. 526/1990 Sb. včetně pozdějších dodatků stanovuji
následující cenový výměr:

svatební obřadv

Svatební fotografováníje možné po zaplacení a následném vystavení příslušného daňového
dokladu na pokladně objektu.

Pronáiem prostor na presentace. setkání" recepce. oslavv. rautv. akce

Cena pronájmu je smluvní a odvíjí se od povahy akce, období pronájmu, časové náročnosti
a dalších aspektů souvisejících s pronájmem.

Nájem pozemku je plnění osvobozené od DPH podle § 56a zákona č.235,2aa4 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Občanský Pilastrový
činnost) celkem

sál (nájem + pořadatelská
4 840,- Kč včetně 21o/o DPH

Náiem za nebvtové prostorv 3 025,- Kč včetně 21% DPH
pořadatelská činnost 1 815,- Kč včetně 21% DPH

Občanský - Zámecká zahrada (nájem + pořadatelská
činnost) ceIkem 4 840,- Kč včetně 21o/o DPH

Náiem za pozemek 3 025,- Kč
pořadatelská činnost 1 815,- Kč včetně 21o/o DPH

Církevní Zámecká kaple (nájem + pořadatelská
činnost) celkem 4 840,- Kč včetně 21o/o DPH

Náiem za nebytové prostory 3 O25,- Kč včetně 21o/o DPH
pořadatelská činnost 1 815,- Kč včetně 21% DPH

Svatební fotografování v prostoru konání svatebního
obřadu

500,- Kčl2O minut včetně
21o/o DPH

Svatební fotografování mimo prostor konání svatebního
obřadu

500,- Kčl20 minut včetně
21o/o DPH

Zámecká zahrada - max. 150 osob - mimo
otevírací dobu

20 000,- Kčipaušálně

Zámecká zahrada - max. í50 osob - před
koncem otevírací doby

3 000,- Kč/hod.

Zámecká zahrada - max. 150 osob - po
24.00 hodině

3 000,- Kč/hod.
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pronáiem prostor pro kulturní akce

PilastrovÝ sál- max. 50 osob 8 460,- Kč/hod. včetně 21% DPH
Zámecké nádvoří - max. 150 osob 6 050,- Kč/hod. včetně 21% DPH

pronáiem pozemku k umístění prodeiního stánku (osvobozeno od DpH)

stánek s občerstvením, komerčním zbožím, řemeslnou a
ručnívýrobou mimo dnv konání kulturní akce na Obiektu 300,- Kč/den

Ve dnech konání kulturníakce na Objektu stánek:
- s řemeslnou a ruční výrobou
- s občerstvením a komerčním zbožím

100,- Kč/den
300,- Kč/den

Příplatek za připojení elektrické energie:
Stánek se spotřebiči do 5 kW... ... ,.. 100,- Kč včetně DPH 21% paušálně za den
Stánek se spotřebiči nad 5 kW,.......2QO,- Kčvčetně DPH21% paušálně za den

Nájem pozemku je plnění osvobozené od DPH podle § 56a zákona č.235l20a4 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

Krátkodobý nájem nemovité věci (nejvýše 48 hodin) podle § 56a zákona č,235l21a4 Sb,, o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podléhá základní sazbě DPH,

Filmování bez uzavření zámku 40.000,- Kč/den, včetně 21o/o DPH
Filmování při uzavření zámku 40.000,- Kč + ušlý zislďden, včetně 21%

DPH

Cena za filmování je smluvní a odvíjí se od povahy akce, období pronájmu, časové
náročnosti a dalších aspektů (osvětlení, vytápění, úklid, pronájem zázemí, dozor
zaměstnancŮ, pronájem mobiliáře). Ušlý zisk je stanoven na základě vybraného období.

V Kunštátě dne: 15.2,2017

, kastelán Objektu

n i pai,náili0vy Lj§t8V

správa siáiniho zánlil ii.:rlŤtát
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