
Ceník - Mechanismy pronájmu amfiteátru Lochotín po 1.červenci 2020 

Promotér složí před akcí na účet pronajímatele částku 200 000 Kč bez DPH a zveřejní seznam prodejců 

vstupenek. Do 14 dnů po skončení akce promotér předloží přesný počet prodaných vstupenek. Cena nájmu 

se poté bude řídit dle přiložené odstupňované tabulky. 

 

 

* Parkoviště je pronajímáno výhradně za účelem backstage, logistiky a zázemí. 

Catering: 

1) Zoo vybaví po dohodě se stávajícími výhradními partnery 5 kamenných prodejních míst v areálu 

amfiteátru zařízením pro gastronomii 

2) Základní variantou cateringu je, že zoo svěří při akcích tato prodejní místa, další určené plochy v 

amfiteátru pro 15 Stánků a část přilehlého parkoviště výhradně vybranému subjektu, provozujícímu 

cateringové služby. Tento subjekt bude povinen dle denního reportu tržeb (EET) dokládat pronajímateli 

výnos z dané akce. Dle smlouvy by následně pronajímateli náleželo 10% zisku z celkového hrubého 

obratu bez DPH ze zboží prodaného při akci (občerstvení, merchandising). 

3) Druhou variantou poskytování gastro-služeb divákům je kombinace 5 zmíněných prodejních míst 

provozovaných výše zmíněným vybraným caterérem a možnost pronájmu 15 Stánků o ploše 3x3 m 

podle přiložené mapy promotérovi akce za paušální cenu 3000,- Kč vč. DPH a energií za 1 den 

používání. 

4) Třetí variantou je pronajmutí celého areálu amfiteátru s vymezenými místy pro Stánky podle 

definované mapy promotérovi za nájemné 200 000,- Kč za den. Výjimku tvoří vždy 5 kamenných 

prodejních vybavených míst, kterých se pronájem netýká a v tomto případě nebudou v provozu, 

protože jsou partnery vybaveny a zasmluvněny jen pro potřeby zoo. 

Amfiteátr - pronájem prostoru v den produkce akce: ceny bez DPH 

pronájem do 5. tis. návštěvníků 100 000 Kč 

pronájem do 10. tis. návštěvníků 150 000 Kč 

pronájem do 17. tis. návštěvníků 200 000 Kč 
 

Vedlejší sazby: 

Amfiteátr - pronájem prostoru na přípravu/úklid/ 1 den 25 000 Kč 

Parkoviště - pronájem prostoru v den produkce akce * 25 000 Kč 

Parkoviště - pronájem prostoru na přípravu/úklid/ 1 den * 25 000 Kč 
 


