CENÍK SLUŽEB
K 01. 09. 2020 – Junior klub
K 01. 01. 2021 - Ostatní

_______________________________
Mgr. Jan Slaba
ředitel SZM Příbram, p. o.
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ZIMNÍ STADION
VELKÁ + MALÁ HALA

1. Poskytnutí ledové plochy pro oddíly města Příbram
– velká a malá hala
OD 1. 1. DO 31. 12. BĚŽNÉHO ROKU – CENA ZA 1 HODINU
DEN

ČAS

trénink

zápasy, utkání, turnaje

PO-PÁ

15:00 - 22:00

1 200 Kč

1 200 Kč

PO-PÁ

22:00 - 15:00

800 Kč

800 Kč

SO - NE

08:00 - 22:00

1 200 Kč

1 200 Kč

SO - NE

22:00 - 08:00

800 Kč

800 Kč

VÍKENDY

2. Poskytnutí ledové plochy pro ostatní – velká a malá hala
OD 1. 7. DO 31. 8. BĚŽNÉHO ROKU – CENA ZA 1 HODINU

2 500 Kč

Při dlouhodobém či opakovaném pronájmu ledové plochy lze cenu stanovit dohodou.

OD 1. 9. DO 30. 6. BĚŽNÉHO ROKU – CENA ZA 1 HODINU
DEN
PO-PÁ
PO-PÁ
VÍKENDY

ČAS

CENA

15:00 - 22:00
22:00 - 15:00

2 300 Kč
800 Kč

SO - NE

8:00 - 22:00

2 300 Kč

SO - NE

22:00 - 8:00

800 Kč

Při dlouhodobém či opakovaném pronájmu ledové plochy lze cenu stanovit dohodou.

3. Poskytnutí ledové plochy pro školy a učiliště
MŠ, ZŠ, SŠ V PŘÍBRAMI – CENA ZA 1 HODINU

500 Kč

MŠ, ZŠ, SŠ MIMO PŘÍBRAM – CENA ZA 1 HODINU

600 Kč
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4. Veřejné bruslení (včetně bruslení na in-line ploše mimo zimní sezónu)
BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST V MALÉ HALE – CENA ZA 2 HODINY
dospělá osoba

50 Kč

nebruslící doprovod

10 Kč

držitelé senior ID karty

20 Kč

šatna (1 ks)

10 Kč

BRUSLENÍ PRO DĚTI V MALÉ HALE – CENA ZA 1 HODINU
dítě do 10-ti let

20 Kč

doprovod

40 Kč

BRUSLENÍ PRO SENIORY VE VELKÉ HALE – CENA ZA 1 HODINU
základní vstupné

30 Kč

držitelé senior ID karty

20 Kč

5. Ubytování – hotel na zimním stadionu
1 lůžko 400 Kč/ lůžko

za noc

2 lůžka 380 Kč/ lůžko
3 lůžka 350 Kč/ lůžko

tj. celkem 760 Kč/ noc
tj. celkem 1 050 Kč/ noc

Při dlouhodobém či opakovaném ubytování lze cenu stanovit dohodou.

6. Ostatní služby a pronájmy
pronájem baletního sálu

300 Kč

1 hodina

pronájem kuchyňky u baletního sálu

200 Kč

1 hodina

pronájem malé klubovny

200 Kč

1 hodina

7. Pronájem in-line plochy (mimo zimní sezónu)
CENA ZA HODINU (IN-LINE BRUSLENÍ)

600 Kč

CENA ZA HODINU (BEZ BRUSLÍ, NAPŘ. HOKEJBAL)

400 Kč
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AQUAPARK
1. Plavání pro veřejnost
a) ranní plavání (PO – PÁ): (neplatí v době školních prázdnin) 06:00 - 07:45 hod.
děti od 3 do 15 let, důchodci, držitelé průkazek ZTP, studenti

50 Kč / jednorázové vstupné

dospělí

70 Kč / jednorázové vstupné

b) ceny vstupného dle délky pobytu na plaveckém bazénu

1 hod.

1,5 hod.

2 hod.

3 hod.

dospělá osoba
důchodci, ZTP, studenti
děti do 3 let - ZDARMA

65 Kč
45 Kč

85 Kč
55 Kč

120 Kč
75 Kč

150 Kč
105 Kč

Každá další hodina 30,- Kč

děti 3 až 15 let
držitelé senior ID karty
rodinné vstupné

40 Kč

45 Kč
30 Kč
220 Kč

60 Kč

90 Kč

Každá další hodina 30,- Kč

290 Kč

390 Kč

Každá další hodina 90,- Kč

200 Kč

(2 dosp. + 2 děti do 15 let)
c) sobotní ranní plavání pro TP, ZTP, ZTP/P v době od 08:00 do 09:30 hod.
důchodci, držitelé průkazky TP, ZTP nebo ZTP/P

30 Kč

Doplatek za překročení doby pobytu na bazéně dle zvoleného pásma se účtuje 1 Kč za každou
započatou minutu. Doplatek návštěvník uhradí při odevzdání čipu na pokladně bazénu.
Za ztrátu čipu je návštěvník povinen zaplatit 500 Kč.

PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
PO – PÁ

06:00 - 22:00 hod.

Poznámka:
V období konání plavecké výuky je od pondělí do pátku bazén v provozu od 06:00 do 07:45 hodin,
od 08:00 do 12:00 hodin je pro veřejnost zavřeno a od 12:00 do 19:00 hodin je bazén v provozu
s omezeným počtem drah dle aktuálního rozpisu, umístěného na pokladně Aquaparku a na webových
stránkách www.szm.pb.cz.
SO

10:00 - 21:00 hod.

NE

08:00 - 20:00 hod.
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Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu provozní doby.
Návštěvník je vpuštěn do prostor plaveckého bazénu maximálně 40 minut před koncem provozní doby.
V případě překročení provozní doby je návštěvníkovi účtován jednorázový poplatek ve výši 300 Kč.

2. Sauna

1,5 hod.
dospělá osoba
důchodci, ZTP, studenti
děti 3 až 15 let

100 Kč
70 Kč
45 Kč

2 hod.
130 Kč
90 Kč
60 Kč

3 hod.
160 Kč
120 Kč
80 Kč

Každá další hodina 30,- Kč
Každá další hodina 30,- Kč
Každá další hodina 20,- Kč

cena za vypůjčení prostěradla do sauny 30,- Kč/ kus/ doba pobytu

Doplatek za překročení doby pobytu v sauně dle zvoleného pásma se účtuje 1 Kč za každou
započatou minutu. Doplatek návštěvník uhradí při odevzdání čipu na pokladně bazénu.
Děti do 1 roku mají vstup do bazénu a do sauny zakázán! Děti od 3 do 6 let pouze v doprovodu rodičů.
Děti od 6 do 10 let pouze v doprovodu osoby starší 15 let.
Při zakoupení vstupu do bazénu nemá návštěvník přístup do sauny. Vstupné do sauny platí i na bazén.
Za ztrátu čipu je návštěvník povinen zaplatit 500 Kč.

PERMANENTKY BAZÉN + SAUNA
S permanentkou lze zakoupit jakékoli vstupné dle ceníku, navíc při zakoupení běžného
vstupného pro dospělé je odečtena sleva ze vstupného dle hodnoty zakoupené permanentky.
hodnota permanentky

sleva v % na běžné vstupné

500 Kč

10 %

1 000 Kč
2 000 Kč
3 000 Kč

15 %
20 %
25 %
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3. Pronájem bazénu (cena za hodinu)
cena
celý velký bazén

6 000 Kč

1 dráha (max. 10 osob)

800 Kč

celý malý bazén

800 Kč

4. Aquagym
za osobu na hodinu

110 Kč

5. Plavecká škola
1 lekce (45 min) / 1 žák
Rodiče s dětmi (10 lekcí)

70 Kč
1200 Kč

6. Venkovní bazén
celodenní
rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti do 15-ti let)

po 16. hodině

150 Kč

75 Kč

dospělá osoba

60 Kč

35 Kč

důchodci, ZTP, studenti

50 Kč

25 Kč

děti do 15-ti let

40 Kč

20 Kč

děti do 3 let
ZDARMA
ZDARMA
Vstup na sportovní hřiště v areálu venkovního bazénu není v ceně vstupného na venkovní bazén.

7. Beach volejbal
Vstup na sportovní hřiště v areálu venkovního bazénu není v ceně vstupného na venkovní bazén.
vstupné na hřiště + zapůjčení sítě

200 Kč

1 hod.

20 Kč
30 Kč

osoba

zapůjčení míče
vstup do areálu venkovního bazénu

8. Ubytování
leden - prosinec

noc/ osoba

celkem

1 lůžko
2 lůžka

380 Kč
360 Kč

380 Kč
720 Kč

3 lůžka

350 Kč

1050 Kč
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SPORTOVNÍ HALA
1. Sportovní oddíly, veřejnost
Ceny jsou uvedeny za hodinu a s polovinou světel není-li uvedeno jinak.
časové pásmo 6:00 – 16:00

cena

PO – PÁ (pouze hrací plocha)

350 Kč

PO – PÁ (hrací plocha + hlediště

750 Kč

časové pásmo 16:00 – 21:00
PO – PÁ (pouze hrací plocha)

550 Kč

PO – PÁ (hrací plocha + hlediště

750 Kč

časové pásmo 6:00 – 21:00
SO – NE (pouze hrací plocha)

550 Kč

SO – NE (hrací plocha + hlediště

750 Kč

časové pásmo 21:00 – 24:00, od 24:00 – 6:00
PO – NE (pouze hrací plocha)

350 Kč

PO – NE (hrací plocha + hlediště

550 Kč

se 100 % světel zápas + hlediště
PO – NE

850 Kč

2. Pořádání kulturních akcí ve sportovní hale
smluvní cena za uspořádání kulturní akce

38 000 Kč

Zapůjčení židlí
100 ks židlí
101 – 200 ks židlí
201 – 300 ks židlí

12 Kč/ kus
10 Kč/ kus
8 Kč/ kus

3. Badminton ve sportovní hale
cena je uvedena za jedno hřiště, k dispozici jsou hřiště dvě
cena za hodinu se zapůjčením sítě
zapůjčení 4 ks raket + míčků
na hodinu

150 Kč
50 Kč
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NOVÝ RYBNÍK
1. Adventure golf

jednorázové vstupné /
osoba
vstupné dospělí a děti od 15 – ti let

130 Kč

(v ceně zapůjčení 1 hole a 2 míčky)
rodinné vstupné

380 Kč / 280 Kč

(2 dospělí + 2 děti / 2 dospělí + 1 dítě)
senior (ID senior karta)

50 Kč

děti do 15-ti let

70 Kč

ZTP, ZTP/P, studenti

90 Kč

skupinové vstupné – dospělí (10 a více osob)
skupinové vstupné – děti (10 a více osob)

100 Kč
70 Kč

poplatek za ztrátu míčku

100 Kč

poplatek za poškození hole

900 Kč

pronájem celého hřiště
v době od 8:00 do 14:00

2 000 Kč

za 2 hod.

v době od 14:00 do 21:00
3 000 Kč
za 2 hod.
Jednorázové vstupné je časově omezeno, a to na 1, 5 hodiny. Seniorské vstupné bude účtováno
po předložení karty IDsenior Příbram.

2. Minikemp
pronájem pozemku pro

cena / noc

stan

60 Kč

osoba ve stanu
osobní automobil u stanu

30 Kč
50 Kč

Motocykl u stanu
sprcha

30 Kč
25 Kč

obytný přívěs, karavan
+ osoba v karavanu
sprcha

150 Kč
20 Kč
25 Kč

el. přípojka
pronájem chatky
4 lůžková buňka
5 lůžková buňka

80 Kč
cena / noc
600 Kč
750 Kč
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3. Pronájem areálu - letní kino
pronájem areálu letního kina

38 000 Kč/ den

(v ceně není zahrnut pronájem místa pro prodejní stánky)
cena za pronájem místa pro prodejní stánek

1 000 Kč/ den

Ve stanovené ceně není zahrnuta spotřeba el. energie a spotřeba vody. Ve stanovené ceně je
zahrnuto používání veřejných záchodů, používání zařízení v areálu, svoz odpadu (nikoli úklid areálu),
posekání a údržba travnaté plochy.
Případná výjimka, či úprava ceny možná pouze po dohodě s ředitelem organizace.

4. Pronájem prostoru - Nový Rybník
pronájem celého areálu Nového Rybníka

55 000 Kč/ den

pronájem hřiště pod hrází

500 Kč/ den

pronájem prostoru pod chatkami

500 Kč/ den

pronájem ohniště + palivové dřevo

800 Kč/ půlden

pronájem ohniště bez palivového dřeva

500 Kč/ půlden

pronájem prostoru kolem pódia + pódium

3 000 Kč/ den

pronájem griliště (rodinného koutku)

500 Kč/ půlden

pronájem altánku

500 Kč/ den

pronájem skateparku

5 000 Kč/ den

pronájem volnočasového hřiště

2 000 Kč/den

pronájem prostor pro sportovní aktivity
300 Kč/1 hodina
Ve stanovené ceně je zahrnuto používání veřejných záchodů, používání zařízení v areálu, svoz odpadu
(nikoli úklid areálu), posekání a údržba travnaté plochy.
Ve stanovené ceně není zahrnuta spotřeba el. energie a spotřeba vody. Ve stanovené ceně není
zahrnutý pronájem stánku.
Případná výjimka, či úprava ceny možná pouze po dohodě s ředitelem organizace.

Parkování
Parkování pod minigolfem
Parkoviště pod minigolfem

20 Kč/ hodina
1.200 Kč/ hodina

50 Kč/ den
12.000 Kč/den

5. PRONÁJEM PROSTOR PRO STÁNKY KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Sportovní a kulturní
Sportovní a kulturní
Mimo kulturní
akce – malého
akce – velkého
a sportovní akce
rozsahu
rozsahu
(do 2000 návštěvníků) (od 2000 návštěvníků)
Stánek do 10 m2
1.000 Kč/ den
1.500 Kč/ den
500 Kč/ den
Stánek nad 10 m2
1.500 Kč/ den
2.000 Kč/ den
1.000 Kč/ den
Ve stanovené ceně není zahrnuta spotřeba el. energie a spotřeba vody.
Případná výjimka, či úprava ceny možná pouze po dohodě s ředitelem organizace.
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6. PŮJČOVNA VYBAVENÍ
Lehátka

dopoledne

odpoledne

( vratná záloha 200 kč )

8.00 – 12.00
12.00 – 18.00
60 Kč
60 Kč
Překročení vypůjčeného času se odečte od zálohy 50 Kč
Částečné poškození lehátka 100 Kč
Úplné poškození lehátka 200 Kč

Celý den
8.00 – 18.00
100 Kč

1 hod.

2 hod.

VESTA ( záloha na vybavení 200 kč )
150 Kč
Maximální počet osob 4
Případné znečištění zařízení paušálně 300 Kč
Překročení vypůjčeného času se odečte od zálohy 50 Kč
Částečné poškození vybavení 200 Kč
Úplné poškození vybavení 1000 Kč

250 Kč

Šlapadla

1 hod.

2 hod.

VESTA + PÁDLO ( záloha na vybavení 200 kč )
150 Kč
Maximální počet osob 2
Případné znečištění zařízení paušálně 300 Kč
Překročení vypůjčeného času se odečte od zálohy 50 Kč
Částečné poškození vybavení 200 Kč
Úplné poškození vybavení 1000 Kč

250 Kč

Paddleboard

1 hod.

2 hod.

VESTA + VESLA ( záloha na vybavení 200 kč )
150 Kč
Maximální počet osob 4
Případné znečištění zařízení paušálně 300 Kč
Překročení vypůjčeného času se odečte od zálohy 50 Kč
Částečné poškození vybavení 200 Kč
Úplné poškození vybavení 1000 Kč

250 Kč

Loď

Vodní atrakce

dopoledne

odpoledne

Celý den

(30 minut, děti do 15
let)

8.00 – 12.00

12.00 – 18.00

8.00 – 18.00

50 Kč

150 Kč

2 hod.

Celý den

250 Kč
500 Kč

350 Kč
500 Kč

30 Kč
Maximální počet osob v jednu chvíli podle dané atrakce

Koloběžka

1 hod.

KOLOBĚŽKA + HELMA
150 Kč
(vratná záloha - 1 ks)
500 Kč
Překročení vypůjčeného času se odečte od zálohy 100 Kč
Částečné poškození vybavení 2000 Kč
Úplné poškození vybavení 5000 Kč
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HŘIŠTĚ HLINOVKY
V provozu od dubna do října, PO – PÁ 10:00 – 22:00 hod., SO – NE 08:00 – 22:00 hod.
cena za hodinu pronájmu hřiště

250 Kč

Pronájem mimo provozní dobu je možný po dohodě se správcem hřiště nebo na SZM Příbram.

Poznámka:
U krátkodobých pronájmů prostor pro kluby, spolky a další organizace se vyúčtovává DPH v základní
sazbě (pronájem pozemků v areálu Nový rybník, za pronájem ledových ploch, za pronájem
volejbalové haly a podobně ve smyslu ustanovení § 56a zákona č. 235/2004 Sb.)
Netýká se pronájmu pro poskytování služeb úzce souvisejících se sportem osobám, které vykonávají
sportovní nebo tělovýchovnou činnost (ustanovení § 61 písmena d zákona č. 235/2004 Sb.)
Za ubytovací služby se vyúčtovává DPH v první snížené sazbě (15 %)
Daň z přidané hodnoty je součástí cen uvedených v tomto ceníku.
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JUNIOR KLUB
1. Komerční akce
např. diskotéky, zábavy, plesy, koncerty, atd.
Vnitřní prostory bez venk. podia
Vnitřní prostory s venk. podiem
Venkovní prostory (podium)
(venkovní prostory vždy do max. 22:00)
*cena zahrnuje:

*cena nezahrnuje:

8.000 Kč/ 1den
10.000 Kč/ 1den
4.000 Kč/ 1den

uklizené prostory
provoz gastro baru
voda
elektrika
vlastní prodejní stánek

úklid po akci
úklid během akce
pořadatelská služba
šatna
technik (zvuk, světlo)
zapůjčení AV technologií
*výjimka z ceníku pronájmu prostor

(+DPH)
(+DPH)
(+DPH)

(vždy na vyžádání)

občerstvení:
ostatní:

(řešeno paušálně)
(řešeno paušálně)
800 Kč/ 1 den/ 1 stánek
400 Kč/ 1 den/ 1 stánek
800 Kč
160 Kč/ 1 hod./ 1 osoba
160 Kč/ 1 hod./ 1 osoba
160 Kč/ 1 hod./ 1 osoba
350 Kč/ 1 hod.
cena dohodou, dle potřeby

Snížená sazba o 75% za pronájem prostor Junior klubu se vztahuje na odbory města Příbram, příspěvkové
organizace zřizované městem Příbram, organizační složky města Příbram, občanská sdružení, zapsané
spolky a další neziskové organizace se sídlem ve městě Příbram, a to na akce neziskového charakteru.
Výjimka z ceníku služeb či úprava ceny možná pouze po dohodě a schválení ředitelem organizace.

2. Vzdělávací, diskuzní, informační akce
např. přednášky, kongresy, semináře, promítání atd.
Vnitřní prostory bez venk. podia
Vnitřní prostory s venk. podiem
Venkovní prostory (podium)
(venkovní prostory vždy do max. 22:00)
*cena zahrnuje:

uklizené prostory
provoz gastro baru

1.200 Kč/ 1 hod. (+DPH)
1.500 Kč/ 1 hod. (+DPH)
1.000 Kč/ 1 hod. (+DPH)

(vždy na vyžádání)
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*cena nezahrnuje:

voda
elektrika
vlastní prodejní stánek

občerstvení:
ostatní:

úklid po akci
úklid během akce
pořadatelská služba
šatna
technik (zvuk, světlo)
zapůjčení AV technologií
*výjimka z ceníku pronájmu prostor

(řešeno paušálně)
(řešeno paušálně)
800 Kč/ 1 den/ 1 stánek
400 Kč/ 1 den/ 1 stánek
800 Kč
160 Kč/ 1 hod./ 1 osoba
160 Kč/ 1 hod./ 1 osoba
160 Kč/ 1 hod./ 1 osoba
350 Kč/ 1 hod.
cena dohodou, dle potřeby

Snížená sazba o 75% za pronájem prostor Junior klubu se vztahuje na odbory města Příbram, příspěvkové
organizace zřizované městem Příbram, organizační složky města Příbram, občanská sdružení, zapsané
spolky a další neziskové organizace se sídlem ve městě Příbram, a to na akce neziskového charakteru.
Výjimka z ceníku služeb či úprava ceny možná pouze po dohodě a schválení ředitelem organizace.

3. Ostatní jednorázové akce
např. teambuildingové akce, oslava, slavnostní akce atd.
Vnitřní prostory bez venk. podia
Vnitřní prostory s venk. podiem
Venkovní prostory (podium)
(venkovní prostory vždy do max. 22:00)
*cena zahrnuje:

*cena nezahrnuje:

uklizené prostory
provoz gastro baru
voda
elektrika
vlastní prodejní stánek

úklid po akci
úklid během akce
pořadatelská služba
šatna
technik (zvuk, světlo)
zapůjčení AV technologií
*výjimka z ceníku pronájmu prostor

800 Kč/ 1 hod.
1.400 Kč/ 1 hod.
600 Kč/ 1 hod.

(+DPH)
(+DPH)
(+DPH)

(vždy na vyžádání)

občerstvení:
ostatní:

(řešeno paušálně)
(řešeno paušálně)
800 Kč/ 1 den/ 1 stánek
400 Kč/ 1 den/ 1 stánek
800 Kč
160 Kč/ 1 hod./ 1 osoba
160 Kč/ 1 hod./ 1 osoba
160 Kč/ 1 hod./ 1 osoba
350 Kč/ 1 hod.
cena dohodou, dle potřeby

Snížená sazba o 75% za pronájem prostor Junior klubu se vztahuje na odbory města Příbram, příspěvkové
organizace zřizované městem Příbram, organizační složky města Příbram, občanská sdružení, zapsané
spolky a další neziskové organizace se sídlem ve městě Příbram, a to na akce neziskového charakteru
Výjimka z ceníku služeb či úprava ceny možná pouze po dohodě a schválení ředitelem organizace
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