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Příkaz ředitele č. 2/2022
týkající se stanovení ceníku nájmů a jeho zavedení do provozu od 1. 7. 2022

Tento Příkaz ředitele Hornického muzea Příbram (HM Příbram) je vydáván za účelem stanovení cen nájmů
v objektech, ve kterých HM Příbram vykonává právo hospodaření. Jedná se o následující objekty a možnosti jejich
využití v rámci nájmů:

. areál Skanzenu Vysoký Chlumec (venkovní prostory, expozice) — pro svatební obřady, společenská setkání,
filmování, fotografování a podobně tvůrčí akce.

. areál Ševčinského dolu (nádvoří Ševčinského dolu) — pro svatební obřady, společenská setkání, filmování,
fotografování a podobně tvůrčí akce.

. objekt Kulturně vzdělávacího centra (KVC) v areálu dolu Anna — pro pořádání přednášek, školení, seminářů,
dílen apod. KVCje umístěno v přízemí bezbariérového objektu. Kapacita je 50 osob. K dispozici je projektor a
projekční plátno, připojení k WiFi.

. výstavní sál v cáchovně dolu Vojtěch — pro pořádání výstav a společenských setkání. Po část roku tu muzeum
pořádá vlastní výstavy, ve volných termínech může být nabídnuto k pronájmu.

. výstavní sál v obslužném objektu v areálu Památníku Vojna - pro pořádání společenských kulturních setkání.

. areál Památníku Vojna (venkovní prostory, expozice)- pro společenská setkání, filmování, fotografování a
podobně.

Nájem se sjednává na základě písemné objednávky doručené pronajímateli v termínu min. 3 pracovních dní před
konáním samotné akce. Pronajímatel si vyhrazuje právo výběru a uzavření smluvního vztahu na akce se žadatelem,
jehož chystané akce nejsou v rozporu s dobrými mravy a které nekolidují s dříve sjednanými projekty a vlastními
programy..

Nájemné hradí žadatel (nájemce) na základě faktury vystavené pronajímatelem dle objednávky žadatele o pronájem; po
předchozí domluvě lze platit i v hotovosti.

Za škody na majetku pronajímatele Po dobu nájmu odpovídá žadatel (nájemce) aje povinen uhradit případnou
způsobenou škodu v plné výši.

Nájemce a jeho hosté se zavazují dodržovat stávající platný „Návštěvní řád“.

Nájemné prostor Hornického muzea Příbram zahrnuje i náklady na služby poskytované spolu s užíváním příslušných
prostor (náklady na spotřebu elektrické energie, plynu, vody, základní úklid, technickou přípravu). V případě KVC a
výstavního sálu je součástí ceny nájemného i využití standardního vybavení prostor (židlí, stolů, prezentační techniky),
včetně zázemí s šatnou, kuchyňkou a WC.

Cena za nájem je počítána od začátku příprav do opuštění prostoru nájemcem.
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Ceník nájmu:

. areál Skanzenu Vysoký Chlumec svatební obřad 4.000,-Kč; I natáčecí den 10.000,-Kč exteriéry; I
natáčecí den za každý objekt 5.000,-Kč interiéry

Pokud by z duvodu natáčení mělo dojít k uzavření areálu pro návštěvníky, HM Příbram bude požadovat
kompenzaci ušlého vstupného dle předchozí domluvy.

. areál Ševčinského dolu svatební obřad 4.000,-Kč

. objekt KVC v areálu dolu Anna přednášky, školení, semináře, tvůrčí dílny 500,-Kč hod.

. výstavní sál v cáchovně dolu Vojtěch výstavy 4.000,-Kč

. výstavní sál v obslužném objektu v areálu Památníku Vojna 4.000,-Kč

. areál Památníku Vojna 1 natáčecí den 5.000,-Kč

Pokud by z duvodu natáčení mělo dojít k uzavření areálu pro návštěvníky, HM Příbram bude požadovat
kompenzaci ušlého vstupného dle předchozí domluvy.

Pa‘~íDr. Josef VelfI, ředitel
Hornické muzeum Příbram, p.o.
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