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PROVOZNÍ ŘÁD 
KINO LANŠKROUN 

 

I. Základní ustanovení 
• Provozovatel: Kulturní centrum Lanškroun, Nádražní 335, 563 01 Lanškroun 

• Zastoupeno: Mgr. Markétou Staňkovou, ředitelkou 

• IČO: 00854387, DIČ: CZ00854387 

• Provozovna: Kino Lanškroun, T. G. Masaryka 3, 563 01 Lanškroun 
 

Provozní řád Kina Lanškroun (dále jen kino) stanovuje pravidla pro provoz nutná k zajištění 
bezpečnosti, pořádku a ochrany tohoto kulturního zařízení a jeho uživatelů. Je závazný pro 
všechny pracovníky a návštěvníky objektu. Přímým dozorem nad dodržováním Provozního 
řádu je provozovatelem určená osoba. 
Kino je způsobilé k promítání digitálních projekcí ve standardu DCI se zvukovým záznamem 
DOLBY 5.1. a k promítání z DVD a Blu-ray nosičů. Dále je také možné promítnout video ve 
formátech MP4, MKV apod. 
 

II. Vstup do budovy 
Návštěvníci vstupují do budovy kina hlavním vchodem z ulice T. G. Masaryka, případně zadním 
bezbariérovým vchodem z ulice Sládkova. Vjíždět a parkovat s motorovými vozidly je povoleno 
pouze na vyznačených parkovištích. Pobyt a vstup do budovy kina je podmíněn dodržováním 
tohoto provozního řádu. Provozní řád je k dispozici v kanceláři Kulturního centra Lanškroun 
(dále jen KC LA), kanceláři kina a na internetových stránkách www.kclanskroun.cz a 
www.kinolanskroun.cz. 
 

Do kina vstupuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Za nezletilé návštěvníky zodpovídá 
jejich zákonný zástupce. Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů, techniků, 
správce objektů, ochranky a požární hlídky. Zároveň jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, 
které by mohlo ohrozit, poškodit, omezovat nebo rušit ostatní návštěvníky kina. Provozovatel 
kina si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví pravidlům 
tohoto provozního řádu. 
 

III. Prostory a kapacita 
Návštěvník vstupuje hlavním vchodem do prostor foyer (pokladna a kinokavárna), kde se 
zároveň nachází toalety pro muže a ženy a také jedna bezbariérová toaleta společná pro muže 
a ženy. Kapacita foyer kina je 50 osob. Kapacita sálu kina je 257 míst. Sál se dále dělí na sekce 
přízemí a balkon. Kino je bezbariérové. 
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IV. Neveřejné prostory 
Neveřejné prostory bez přístupu návštěvníků jsou prostory v kině určené k zajištění provozu a 
podpory organizace konání akcí v kině. Přístup do těchto prostor je umožněn pouze 
pracovníkům KC LA, pořadatelům, vystupujícím a jejich doprovodu, zaměstnancům nájemce, 
osobám provádějícím zásobování a dodávání služeb pro pořadatele akce, a to vždy na základě 
platné akreditace. Jedná se zejména o kanceláře, zázemí gastronomických provozů, suterénu, 
sklepních skladů, půdních prostor, promítárny a dalšího technického zázemí, které jsou 
označeny zákazem vstupu. 
 

V. Využití objektu 
Jednotlivé prostory objektu jsou využívány dle svého zaměření. Pronajímané prostory mohou 
být nájemcem využity pouze pro činnost uvedenou ve smlouvě. Provozovatel nezodpovídá za 
osobní věci návštěvníků ponechané volně v prostorách kina. Celý objekt je střežen kamerovým 
systémem se záznamem. 
 

VI. Provozní doba 
Řídí se provozní otevírací dobou Kina Lanškroun. 
 

VII. Oprávnění ke vstupu a užívání 
Oprávnění ke vstupu do objektu mají následující osoby: 
 

• zaměstnanci KC LA 
• dlouhodobí i dočasní nájemci podle uzavřených smluv 
• návštěvníci kina 

 

VIII. Povinnosti návštěvníků 
Návštěvníci jsou povinni: 
 

• seznámit se s Provozním řádem a dodržovat jej 
• střežit a ochraňovat majetek 
• dodržovat pořádek a kázeň 
• dodržovat požární poplachové směrnice a požární řády 
• správně zacházet a správně používat zařízení, jímž je kino vybaveno 
• správci objektu oznámit vzniklé závady a poškození 

 

Návštěvníci jsou hmotně odpovědni za škody způsobené během užívání prostor (škody na 
majetku a případně jejich ztráty). 
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IX. Zakázané činnosti 
V budově kina je zakázáno: 
 

• kouření cigaret, elektronických cigaret a manipulace s otevřeným ohněm 
• vstupovat do objektu se zbraní 
• používat mobilní telefony k fotografování a pořizování audiovizuálních záznamů bez 

předchozí domluvy s pořadatelem 
• vodění zvířat do budovy vyjma vodicích a asistenčních psů, jízda na kolečkových 

bruslích, koloběžkách a vnášení jízdních kol 
• vnášení vlastních alkoholických nápojů, drog a jejich konzumace 
• chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě 

audiovizuální techniku 
• umisťovat bez povolení KC LA ozdoby, reklamy, upoutávky a jiné v prostorách kina 
• zatloukat hřebíky či jinak poškozovat stěny, okna, dveře, podlahy atd. To platí zejména 

pro instalaci výzdoby. O způsobu provedení výzdoby je nájemce povinen se předem 
dohodnout s pronajímatelem. 

• jakkoliv znečišťovat prostory kina, včetně prostor bezprostředně sousedících 
• poškozovat vnitřní vybavení kina, podlahy, stěny atd. 
• bezdůvodně se zdržovat v prostorách objektu 
• neoprávněně manipulovat s rozvody a skříněmi elektrických zařízení 
• používat vybavení a zařízení způsobem, kterým by se toto vybavení poškozovalo 

 

X. Nevhodně chovající se osoby 
Pověřená osoba provozovatele (správce, pořadatel, technik, ochranka a požární hlídka) je 
oprávněna, po předchozím upozornění a výzvě k dobrovolnému odchodu z kina vyloučit: 
 

• osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a osoby, které pro mimořádné 
znečištění oděvu nebo obuvi, anebo z jiných důvodů (např. výtržnictví, zápach, hluk 
atd.) mohou být ostatním návštěvníkům na obtíž 

• osoby, které porušují bezpečnost ostatních návštěvníků 
• osoby, které nedodržují zákazové značky umístěné na vstupních dveřích 
• osoby, které svým jednáním a chováním ruší či jinak obtěžují ostatní návštěvníky kina, 

případně narušují chod kina, popř. hrozí-li nebezpečí, že by tato situace mohla nastat 
• osoby, které se v prostorách kina vulgárně a hrubě vyjadřují o této společnosti nebo 

jejich zástupcích 
• osoby, které přes upozornění pověřené osoby nedodržují Provozní řád, pokyny a 

příkazy pověřené osoby 
 

Pověřená osoba provozovatele je dále oprávněna požádat Městskou policii i Policii ČR o 
součinnost v případě návštěvníků kina odmítajících se podřídit tomuto Provoznímu řádu a 
pokynům osob plnících svou práci v kině. 
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XI. Evakuace objektu a vznik požáru 
Evakuace objektu je stanovena „Evakuačním plánem", který je součástí dokumentace požární 
ochrany a který je rovněž vyvěšen na všech klíčových místech v objektu. Při evakuaci objektu 
se postupuje dle tohoto plánu. V případě evakuace objektu jsou otevřeny všechny únikové 
východy. Za evakuaci návštěvníků jsou odpovědni členové požárních hlídek a pořadatelé. 
Při vzniku požáru jsou návštěvníci povinni postupovat dle Požárních poplachových směrnic. 
 

XII. Povinnosti nájemců 
Nájemci kina jsou povinni ukládat směsný komunální odpad do popelnice kina, která je 
umístěna u služebního vchodu pro zaměstnance. To neplatí pro nájemce kinokavárny, který 
odpad ukládá do vlastních kontejnerů mimo budovu kina. Ostatní druhy odpadů jsou nájemci 
povinni likvidovat na vlastní náklady za podmínek stanovených zákonem. 
 

XIII. Propagace a prodej vstupenek 
• Přehled všech akcí je uveřejněn na webových stránkách - www.kinolanskroun.cz. Tyto 

stránky jsou pravidelně aktualizovány. 
• Pro návštěvníky je k dispozici měsíční kulturní přehled všech těchto akcí v tištěné nebo 

elektronické podobě. 
• Vstupenky na jednotlivé akce je možné zakoupit po zahájení jejich předprodeje na 

pokladně kina a online na webových stránkách www.kinolanskroun.cz. 
 

XIV. Závěrečná ustanovení 
• Kulturní centrum Lanškroun nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v 

důsledku porušení tohoto Provozního řádu. 
• Tento Provozní řád je platný od 01. 11. 2022. 

 
 


