
Příloha č. 1 Provozního a návštěvního řád areálu Šluknovského zámku 
 

 
Ceník služeb  

s účinností od 01.01.2022 
(ceny jsou uvedeny vč. DPH) 

 
1. Svatební obřady - pronájem:  

a) zámecký park (altán, růž. zahrada, sv. brána, aj.)  3.000 Kč/1,5 hod. 
b) velký sál, malý sál      2.000 Kč/1,5 hod. 
c) ostatní prostory         3.000 Kč/1,5 hod. 
d) Fotografování (všechny prostory zámku)       500 Kč/za každou i započatou 0,5 hodinu 

2.  Komerční či soukromé využití (konference, schůze, kulturní a jiné akce, soukromé oslavy  
       apod.) - pronájem:  

a) velký sál     4.000 Kč/max. na 5 hodin 
b) velký sál     6.000 Kč/více jak 5 hodin, max. 1 den 
c) malý sál     3.000 Kč/max. na 5 hodin 
d) malý sál     5.000 Kč/více jak 5 hodin, max. 1 den 
e) celé první patro     6.000 Kč/max. na 5 hodin 
f) celé první patro    8.000 Kč/více jak 5 hodin, max. 1 den 
g) pronájem technického zařízení (ozvučení + dataprojektor), vč. obsluhy – 200 Kč/hod. 
h) ostatní prostory zámku – 500 Kč až 1.000 Kč/hodinu - výše pronájmu bude stanovena vedoucím 

organizační složky Kultura a cestovní ruch, příp. jeho pověřeným zástupcem, individuálně podle 
místa a doby pronájmu a po dohodě s pronajímatelem   

    Za hodinu se považuje každá i započatá hodina.  
3. Kulturní, společenské a jiné akce v zámeckém parku - pronájem:  

a) pouze část zámeckého parku (bez vlivu na provoz areálu) – 5.000 Kč/den  
b) pronájem celého zámeckého parku je možný pouze na základě rozhodnutí Rady města 

Šluknov, která rozhoduje na základě písemné žádosti a stanoví cenu pronájmu. 
 
4. Jakékoli výjimky či slevy z pronájmu podle bodů 2 a 3 jsou možné jen na základě rozhodnutí 

Rady města Šluknov, které žadatel předloží písemnou žádost v dostatečném časovém předstihu 
(min. 3 týdny).  

5. Organizace, zřízené či založené městem nájemné neplatí.  
6. Akce konané městem a jím zřízenými či založenými organizacemi mají před konáním akcí jiných 

pořadatelů přednost.  
7. Sejde-li se více zájemců – ostatních pořadatelů o stejný termín pronájmu rozhoduje provozovatel. 
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8. V ceně pronájmu je zahrnuto:  
a) příprava prostor dle předchozí domluvy (stolová úprava, ozvučení apod.), vč. úklidu 
b) spotřeba energií a vody, 
c) úklid po akci – pouze v případě pronájmu prostor Šluknovského zámku,  
d) DPH v zákonné výši. 

9. Cena pronájmu nezahrnuje:  
a) náklady spojené s odstraněním škod vzniklých poškozením zařízení zámku nebo zámku 

samého, 
b) úklid po akci v areálu zámeckého parku - ten zajišťuje pořadatel akce sám na vlastní náklady.   

10. Ceny natáčení a fotografování pro komerční účely budou určeny dohodou dle rozsahu (časového 
i prostorového), dle dalšího využití a autorských práv.  

11. Vstupné na prohlídkový okruh zámkem: 
a) plné vstupné: 90 Kč/osobu 
b) rodinné vstupné: 240 Kč/rodinu (2 dospělí + max. 2 děti do 18 let) 
c) skupinové vstupné: 70 Kč/osobu (min. skupina 10 osob) 
d) zvýhodněné vstupné (děti, studenti, důchodci, zdravotně postižení): 70 Kč/osobu 
e) fotografování či natáčení: 20 Kč/osobu/prohlídku. 

 
Tento ceník byl schválen Radou města Šluknov jako součást Provozního a návštěvního řádu areálu 
Šluknovského zámku dne 29.12.2021 na 89. schůzi Rady města Šluknov usnesením č. 5/89R/2021.  
 
Ke dni 31.12.2021 se ruší Ceník služeb, schválený dne 23.06.2021 Radou města Šluknov, usnesením 
č.  14/75R/2021. 

 
Tento ceník nabývá účinnosti dnem 01.01.2022. 
 
Ve Šluknově dne 30.12.2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Marek Kopecký       Mgr. Eva Džumanová 
      místostarosta                starostka  

 
 
 
 
 
 
 
 


