
 Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce 
Ceník nájmu a technických služeb  

 
 
 
Základní sazby za nájem prostor 
 
Kongresový sál (kapacita až 300 míst v divadelním uspořádání)   1 700,- Kč / hod* 
 
* V ceně je zdarma zahrnuto ozvučení sálu, promítací plátno a bezdrátové WIFI připojení k internetu.
   
Konferenční salonek (kapacita 50 míst v divadelním uspořádání  
a 40 míst ve školním uspořádání)      600,- Kč / hod* 

 
* V ceně je zdarma zahrnuto ozvučení salonku, promítací plátno a bezdrátové WIFI připojení 
k internetu. 
 
Výstavní plocha 
(modul 4m2)         2 000,- Kč / den 
(modul 2m2)         1 000,- Kč / den 
 
 
Základní sazby za technické služby 
 
Notebook Dell Latitude        1 500,- Kč / den 
PC AIO DELL 23.8“        1 500,- Kč / den 
Náhledový displej (Sharp 42“)         900,- Kč / den 
Projektor konferenční sál (Panasonic PT-DZ16K; 16000 lm)    5 000,- Kč / den 
Projektor konferenční sál – duální (ViewSonic Pro8530HDL; 5200lm)  3 000,- Kč / den 
Projektor Panasonic (Panasonic PT – VZ580EJ; 5000im)    3 000,- Kč / den 
Mikrofon konferenční (max. 5ks)          200,- Kč / den 
Mikrofon bezdrátový ruční (max. 3ks)         500,- Kč / den 
Mikrofon bezdrátový klopový/hlavový (max. 2ks)        500,- Kč / den 
Prezentační ovladač (Logitech Spotlight)        100,- Kč / den 
Apple TV            600,- Kč / den 
Pořízení zvukového záznam akce                                                                           250,- Kč / den 
Pořízení video záznamu akce:  (záznam prezentace/1 x kamera PIP)   

- Záznam (MP4 4K/1080p)      1 500,- Kč / den 
- Záznam + stream (např. na YouTube kanál)    2 000,- Kč / den 

Flip-chart            300,- Kč / den 
 
 
 
 



Sazby za další nabízené služby 
 
Kopírování černobílé A4 1/1 – 1/2               2,- Kč /ks – 4,- Kč /ks 
Kopírování barevné A4 1/1 – 1/2                6,- Kč /ks – 11,- Kč /ks 
 
Šatna s obsluhou        150,- Kč /hod. 
 
Gastronomické služby      dle ceníku občerstvení 
 
 
Sazby za zprostředkované služby 
 
Simultánní tlumočení – 2 tlumočníci, pronájem kabiny,  
montáž a demontáž kabiny, 
pronájem sluchátek (100-300), 
obsluha, doprava        36 000,- Kč / den*
       
* Poznámka: uvedená cena je pouze orientační 
 
 
Produkční poplatek + práce technika          10% celkových nákladů akce  
 
 
Speciální nabídka 
 
Pokud doba pronájmu Kongresového centra s využitím datavideoprojektoru nepřekročí 4 
hodiny, bude sazba pronájmu projektoru za ½ z nabízené ceny. 
 
V případě opakovaného pronájmu prostor Kongresového centra v průběhu jednoho 
kalendářního roku bude datavideoprojektor při čtvrté akci poskytnut zdarma. 
   
 
Výše uvedené ceny nezahrnují DPH. 
 
 
 
 
Tento ceník je platný od 1. 1. 2022       
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