
PRAVIDLA PRO VÝB ĚR NÁJEMNÉHO ZA UŽITÍ PLOCH M ĚSTA ČESKÝ 
KRUMLOV PRO ÚČELY  FILMOVÉHO NATÁČENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 1. 6. 2007 
                                                                                                                             
 
Pro účely natá čení záběrů film ů se stanovuje nájemné za natá čecí den dle 
lokality následn ě: 
 
1. náměstí Svornosti a Vnit řní město  
ulice: Dlouhá, Horní, Hradební, Kájovská, Kostelní,  Masná, Ostrov, Panenská, 
Panská, Parkán, Radni ční, Soukenická, Šatlavská a Široká 
 

a) dokumentární film .................................................... - 50% základní sazby   
          

b) hraný film .....................................základní sazba 60.000 Kč/natáčecí den  
 

c) reklamní filmy nebo spoty, videoklipy.................... + 100% základní sazby  
        
   
 
2. ostatní  plochy m ěsta nacházející se v M ěstské památkové rezervaci  
ulice: Formanská, Kaplická - jen v p ěší zóně, Klášterní, Latrán k Bud ějovické 
bráně, Na Fortn ě, Nové Město, Pivovarská, Rybá řská, Zámecké Schody, V ěžní 
 

a) dokumentární film .................................................... - 50% základní sazby 
 
b) hraný film .....................................základní sazba 40.000 Kč/natáčecí den 

 
c) reklamní filmy nebo spoty, videoklipy................... + 100 % základní sazby  

         
   
 
3. plochy m ěsta nacházející se mimo M ěstskou památkovou rezervaci  
ostatní ulice, čtvrt ě města a sídlišt ě 
 

a) dokumentární film .................................................... - 50% základní sazby 
 
b) hraný film ..............................................................30 000 Kč/natáčecí den 

 
c) reklamní filmy nebo spoty, videoklipy................... + 100 % základní sazby 

         
 
 
V období od 16. 10. - 14. 4.  je poskytovány sleva ve výši 30 % ze stanoveného 
nájemného.  
 
K akcím trvajícím mén ě než 48 hodin se p řipočítává 20 % DPH. 
 
 



Nájemné je paušální částkou za natáčecí den a nezahrnuje poplatek dle platné 
vyhlášky města o místních poplatcích za zábor veřejného prostranství, který činí 
10 Kč/m²/den. 
 
Nájemní smlouva se neuzavírá a nájemné se nevybírá v případě natáčení reportáží                
pro zpravodajské nebo publicistické pořady, které nevyžadují zábor ve řejného 
prostranství nebo uzavírku místní komunikace . 
 
Tato pravidla byla schválena Radou m ěsta Český Krumlov dne 23. 5. 2007 
a nabývají ú činnosti 1. 6. 2007. Současně se zrušují Pravidla pro výběr nájemného 
za užití ploch města Český Krumlov pro natáčení celovečerních nebo 
krátkometrážních komerčních filmů schválená Radou města Český Krumlov 
20. 3. 2006. 
 
Postup:  
Povolení vydává na základě písemné žádosti Odbor dopravy a silničního 
hospodářství Městského úřadu Český Krumlov (dále ODSH), který je příslušný k 
rozhodování o zvláštním užívání pozemních komunikací a je radou města pověřen k 
rozhodování o uzavírání krátkodobých nájemních smluv pro účely filmového natáčení 
do 30 dnů. Pokud se jedná o záměr nad rámec tohoto pověření, rozhoduje Rada 
města Český Krumlov.  
 
V žádosti se uvádí lokalizace terénu vytypovaného k účelu natáčení, v žádosti nebo 
jako přílohou k žádosti bude prohlášení žadatele, že  má souhlas  s natáčením od 
všech podnikajících subjektů, jichž se natáčení v příslušné lokalitě týká.    
 
ODSH vyhodnotí žádost a rozhodne o uzavření Smlouvy o nájmu veřejného 
prostranství dle vzoru a vydání povolení o zvláštním užívání místní komunikace. 
Nájemné je splatné před zahájením natáčení. Vybrané nájemné je ur čeno na 
podporu rozvoje kultury  prost řednictvím rozpo čtu m ěsta Český Krumlov. 
 
Kontakt:  
Zdeněk Borovka   
Referent - referent dopravy 
Sídlo: Kaplická 439, přízemí - garáže (kancelář 013) 
Telefon MěÚ: +420 380 766 507,  Mobil: +420 602 651 369 
E-mail: zdenek.borovka@mu.ckrumlov.cz 
 
Ing. Jan Sládek  
Vedoucí odboru - vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství 
Sídlo: Kaplická 439, přízemí - garáže (kancelář 014) 
Telefon MěÚ: +420 380 766 500,  Mobil: +420 608 342 197 
E-mail: jan.sladek@mu.ckrumlov.cz 
 
 


