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Podmínky krátkodobého nájmu/krátkodobé zápůjčky sálů 

 
 

Objednavatel je povinen seznámit se s kompletním dokumentem Podmínky krátkodobého 

nájmu/krátkodobé zápůjčky sálů a řídit se jím po celou dobu probíhajícího nájmu/zápůjčky 

sálu. Pověřený pracovník MFO je povinen na tento dokument upozornit a případně 

zodpovědět další dotazy objednavatele. 

 

 

 
I. 

 

Základní povinnosti objednavatele (nájemce) 

 

1) Objednavatel (neboli „nájemce“) je povinen objednat si nájem prostor Moravské filharmonie 

Olomouc (dále „MFO“ či „organizace“) prostřednictvím Formuláře k pronájmu Reduty, 

Mozartova sálu (dostupný v elektronické formě na www.mfo.cz/kopie-saly-1) nejméně 1 měsíc před 

pořádáním akce. Odpovědný pracovník MFO vypočítá na základě objednávky ve formuláři cenu za 

poskytnutí sálu a služby dle vyhlášky ředitele a elektronicky zašle kalkulaci ke kontrole 

objednavateli. Po potvrzení kalkulace pošle návrh Smlouvy o krátkodobé zápůjčce Reduty a 

Mozartova sálu a hudebních nástrojů (dále „Smlouva“). Objednavatel je povinen zkontrolovat údaje 

v hlavičce smlouvy a zanesené požadavky. Je-li vše v pořádku, přechází obě strany k podpisu. Tato 

Smlouva je pak závazná pro organizaci i pro objednavatele. 

 

2) Objednavatel si může předběžně rezervovat sály maximálně 6 měsíců před předpokládaným 

termínem akce na oddělení produkce MFO osobně, telefonicky nebo e-mailem. Předběžně 

rezervovaný termín je zaznamenán do elektronické knihy sálů a nejpozději 1 měsíc před termínem 

akce je pak objednatel povinen postupovat dle bodu 1 tohoto odstavce. 

 

3) V případě závažných změn provozu organizace nebo změny termínu akce ze strany objednavatele 

ještě před podpisem Smlouvy jsou obě strany povinny neprodleně se navzájem informovat a 

dohodnout se na náhradním termínu. 

 

4) V případě zrušení akce po podpisu Smlouvy jsou obě strany povinny uhradit prokazatelně vzniklé 

náklady s přípravou akce do termínu zrušení akce (např. ze strany organizace mzdové náklady 

personálu MFO, náklady spojené s případným naladěním klavíru atd., ze strany objednavatele např. 

náklady spojené s propagací akce, předprodejem vstupenek, s rozvázáním smlouvy s umělcem atd.) 

 

5) Objednavatel (nájemce) si může vyžádat prohlídku prostor před počátkem doby nájmu po dohodě 

s oddělením produkce MFO. 

 

6) Prostory MFO nebudou přístupné dříve, než je objednáno! Bez přítomnosti odpovědného 

zástupce objednavatele (nájemce) nebude přístup do prostor MFO umožněn! Objednavatel 

uvádí délku nájmu/zápůjčky včetně přípravy a vyklizení sálu. Cena za nájem tedy zahrnuje 

dobu přípravy, samotnou akci a dobu potřebnou k vyklizení sálu. Sál musí být vyklizen 

bezprostředně po ukončení akce. Není možné ho vyklízet až den po akci! 

 

http://www.mfo.cz/kopie-saly-1
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7) Na skutečný začátek a konec nájmu/zápůjčky dohlíží pověřený pracovník organizace i pověřený 

pracovník objednavatele (nájemce). O překročení doby sjednaného pronájmu/zápůjčky se navzájem 

informují a konečný stav společně zapisují do Zprávy o průběhu akce. V případě vícedenního nájmu 

se zapisují časy z každého dne. Při překročení sjednané doby pronájmu/zápůjčky sálů bude 

objednavateli (nájemci) účtován doplatek. Bez navýšení ceny pronájmu/zápůjčky je tolerováno 

překročení maximálně o 30 minut (každý den).  

 

8) Nájemce je povinen bezpodmínečně dodržovat ustanovení Smlouvy, dostavit se v určenou 

hodinu do prostor organizace a řídit se pokyny odpovědného pracovníka organizace. 

 

9) Pro zajištění bezpečnosti ochrany při konání kulturní činnosti jsou zaměstnanci organizace i 

nájemce (vč. jeho personálu) povinni dodržovat následující zásady: 

 

- dodržovat zákazy, příkazy a požadavky k zajištění BOZP podle právních předpisů a předpisů 

organizace a bezpečnostních značení v budově, 

- dodržovat zákoník práce a další předpisy související s BOZP a PO pokud se jich jejich činnost 

týká, 

- budou dbát zvýšené opatrnosti při procházení po komunikacích, které souvisí s prostorami 

pódia, především neprocházet v nebezpečné blízkosti od okraje pódia, 

- v případě, že budou provádět činnosti se zařízením (např. kulisy, dekorace, nářadí aj.), budou 

tyto činnosti provádět bezpečným způsobem – např. zajištění proti pádu, tak aby 

nezpůsobovaly překážky jak pro účinkující tak pro publikum, mechanická zařízení budou 

používat v  souladu s návody výrobce případně vlastními bezpečnostními předpisy, 

- k případné instalaci zařízení provedou před vlastní produkcí kontrolu, zda tato zařízení jsou 

v bezpečném stavu, 

- nájemce bude elektrická zařízení používat k napojení předepsaným bezpečným způsobem 

(zasunutí vidlice do zásuvky suchou rukou) v žádném případě nájemce nesmí provádět žádné 

úpravy a zásahy do elektrických zařízení, 

- při použití vlastních elektrických zařízení musí mít tato zařízení platnou revizi nebo odbornou 

prohlídku, a to podle druhu zařízení, 

- elektrická zařízení musí být provozována tak, aby se nemohla stát zdrojem úrazu nebo požáru. 

 
10)  Činnosti v sálech MFO jsou ze zákona zařazeny do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím, 

 a to z důvodu počtu osob v jednom prostoru. Organizace zajišťuje při konání každé akce nájemce 

proškolenou pořadatelskou službu, šatnářky a preventivní požární hlídku. 

 

11)  Kouření je v prostorách organizace zakázáno! Bez předchozího povolení není možné 

 používat v prostorách organizace otevřený oheň. Při jeho používání je nutné řídit se pokyny 

 požárního dozoru přítomného na akci. 

 

12)  Ve foyer Reduty není povoleno provozovat a podávat jakékoliv občerstvení. V Mozartově  sále 

je povolen pouze bar provozovaný MFO. Vlastní občerstvení (studená kuchyně formou rautu 

 apod.) je možné podávat v Mozartově sále po předchozí písemné objednávce, není-li dohodnuto 

 jiné adekvátní místo. 

 

13)  V případě společenského setkání souvisejícího s akcí v Redutě se účtuje sazba za Redutu dle 

 objednané doby nájmu/zápůjčky na akci a následně pak sazba za nájem/ zápůjčku Mozartova sálu dle 

objednané doby na společenské setkání. 

 

14)  Pro návštěvníky (obecenstvo) akce je otevřen hlavní vchod do budovy přes foyer Moravského 

 divadla schodištěm vlevo nebo bočním vchodem přes Divadelní ulici (zde je i osobní výtah); 

 přístup vchodem je umožněn jednu hodinu před začátkem akce. Veřejnost má přístup do sálu 

 zpravidla 30 minut před plánovaným zahájením akce. 
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15)  Za účelem provozní kontroly průběhu akce si MFO může vyhradit právo bezplatně obdržet až 

 2 vstupenky na danou akci. 

 

16)  Případné poškození prostor MFO a jejího vybavení bude uplatňováno jako škoda k náhradě 

 u nájemce.  

 

 

 

II. 

 

Informace k objednávce služeb 

1) Objednavatel si ve Formuláři k pronájmu Reduty, Mozartova sálu určí, o které služby má zájem. 

Provoz vrátnice (službu vrátného, vstup pro návštěvníky přes MDO a jednoho pořadatele), 

úklid, údržbu a přípravu podia platí automaticky v rámci hodinové sazby za sál. Bez těchto 

služeb nelze sál na akci poskytnout.  
 

2) Organizace nabízí tyto služby:  

 

 požární dozor – povinná  

 pořadatelská služba – povinná 

 provoz šatny – povinná 

 provoz pokladny – volitelná  

 provoz baru – volitelná u akcí, které mají přestávku 

 asistence technika u akce (např. stěhování, úprava podia) – volitelná  

 ladění klavíru – povinná při výpůjčce klavíru 

 přeladění před koncertem – volitelná  

 asistence ladiče u natáčení – volitelná  

Objednavatel je povinný před podpisem smlouvy nahlásit o jaké služby má ze strany MFO zájem. 

Ceny za jednotlivé služby jsou součástí aktuálně platného ceníku.  

 

3) Hasičskou službu volí objednavatel povinně, jedná-li se o akci s publikem. Hasičská služba (2 

osoby) přichází do budovy hodinu před začátkem akce, aby zkontrolovala prostory. Stejně tak je 

povinností si u akce s publikem zvolit pořadatelskou službu a šatnáře. Jejich počet je stanoven 

takto: 4 pořadatelé a 6 šatnářů při plném obsazení sálu. Personál zajišťuje výhradně organizace. Při 

akcích v Mozartově sále se zpravidla objednává 1 hasič, 2 pořadatelé a 2 šatnáři. Ve výjimečných 

případech se lze domluvit na sníženém počtu personálu. Pořadatelé a šatnáři přichází hodinu před 

akcí. Objednavatel (nájemce) je povinen o všech nastalých změnách a mimořádnostech 

informovat hlavní pořadatelku nebo jejího zástupce. V případě pořádání rautu je přítomen 

vždy 1 hasič, 1 pořadatel a 1 šatnář. 

 

4) Organizace nezajišťuje předprodej vstupenek na akci objednavatele. Nájemce si sám zajistí 

předprodej a je zcela na něm, jaký způsob zvolí (prodejní e-portály či Informační centrum Olomouc 

aj.). MFO může na požádání bezplatně poskytnout vstupenkový blok k předprodeji  

a prodeji. Plánek sálu Reduta je dostupný na webových stránkách MFO (https://www.mfo.cz/saly).  

 

5) Přístavky lze do sálu dodat jen na základě předem podané písemné objednávky (max 14 židlí 

umístěných jen v sudých tzv. „vykrojených“ řadách v přízemí sálu). Přidání přístavků není 

zpoplatněno. 

 

https://www.mfo.cz/saly
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6) Pokud si objednavatel (nájemce) zvolí ve výběru služeb „pokladnu“, lze vstupenky prodávat i 

na místě (hodinu před koncertem). Pokladní je poté přítomna po celou akci. 

 

7) Požadavky na případné scénické osvětlení a ozvučení je nutné zvlášť dojednat  

s p. Bohuslavem Krausem – tel.: 721 913 426. Cena za tuto službu není obsažena v ceně 

nájmu/zápůjčky. Přítomnost zvukaře je nutno hlásit, v sále není zvukařská kabina! Pro zvukovou 

techniku se blokují předem domluvená sedadla v sále (přízemí 14. a 15. řada 5+5 míst, či balkon – 

stejný počet míst). Zvukař a případné blokování sedadel musí být domluveno před zahájením 

předprodeje!  

 

8) Organizace nemá sálového technika, veškeré mimořádné požadavky nájemce směřuje na 

vrátného či na hlavní pořadatelku. Jedná-li se o dodatečnou výpůjčku (ceníkovou položku), je 

nutné vypůjčení zaznamenat do Zprávy o průběhu akce. Částka za dodatečné vypůjčení bude 

přičtena k původně sjednané částce při vyúčtování akce.  

 

9) Příjezd k budově MFO je v čase 10.00-18.00 hodin možný pouze Divadelní ulicí. Vozidlo nelze 

parkovat přímo v Divadelní ulici! Vjezd na Horní náměstí je v uvedeném čase možný pouze 

s povolením k vjezdu do pěší zóny, o které je třeba požádat příslušný odbor Statutárního města 

Olomouce nebo ve výjimečných případech přímo MFO. Povolení k vjezdu na Horní náměstí slouží 

pouze pro vykládku a nakládku materiálu objednavatele (nájemce). 

 

10) Parkování je možné na přilehlých veřejných parkovištích. Organizace nemá k dispozici parkovací 

karty k zapůjčení. Nejbližší parkoviště je u Hotelu Trinity – Parkoviště pod Horním náměstím 

(placené). 

 

11) Transport materiálu potřebného k zajištění vystoupení v prostorách MFO je nutné realizovat 

vchodem z Divadelní ulice pomocí transportního vozíku, který je k dispozici na požádání. 

Organizace nezajišťuje pomoc se stěhováním potřebné techniky, není-li předem o tuto službu 

zažádáno. Tuto službu vykonávají technici orchestru (2 osoby), případně výpomoc. Služba je 

zpoplatněna (vizte platný ceník). Nájemce je povinen tyto pracovníky poučit o manipulaci 

s technikou. Očekává se, že objednavatel je pojištěn proti případné škodě.  

 

12) Ve foyer Reduty není povoleno provozovat a podávat jakékoliv občerstvení. Rauty jsou povoleny 

pouze v prostorách Mozartova sálu. Objednavatel má povinnost se v případě využití baru organizace 

při rautech dohodnout s jeho provozovatelem. Maximální přípustný počet osob na rautu je 200. 

V případě požadavků na občerstvení pro vystupující se objednavatel může obrátit na provozovatele 

baru p. Radomila Přikryla – tel.: 724 316 444. Cena za tuto službu není obsažena v ceně 

nájmu/zápůjčky. Je-li objednávka občerstvení známa před podpisem Smlouvy, lze cenu vyčíslit 

v celkové kalkulaci za akci. Službu lze platit na místě hotově, nebo cenu za ni přičíst k celkové 

částce za nájem a služby MFO. Preferovanou variantu je třeba hlásit před zahájením doby 

nájmu.  

 

13) Otevření baru v Mozartově sále se nezpoplatňuje. Bar je otevřený v případě, že má akce s publikem 

přestávku. V tomto případě je bar v provozu i před začátkem akce. Za objednávku na baru se platí 

hotově ihned. 

 

14) Organizace nezajišťuje propagaci akce nájemce, není-li sjednána barterová smlouva či jiná dohoda. 

Propagaci v plném rozsahu (výlepy, distribuci tiskovin, online reklamu atd.) si musí zajistit nájemce 

sám. Organizace na svém webu nepropaguje žádnou akci jiného pořadatele. 

 

15) Případné reklamní panely sponzorů není možno zavěšovat v sále, ale pouze ve foyer Reduty na 

stávající úchytky na zdech a pouze po předchozí dohodě (je nutné zanést do požadavků ve 
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Formuláři k pronájmu Reduty, Mozartova sálu, a poté zkontrolovat, že je požadavek zanesen i do 

Smlouvy).  

 

 

 

III. 

 

Překročení doby nájmu/ zápůjčky 

1) Nájemce je povinen předat sál včetně dalších souvisejících prostor v termínu uvedeném jako 

ukončení akce a to bez závad. V případě překročení doby nájmu/zápůjčky sálů nebo v případě 

jakýchkoliv závad nebo poškození zapůjčených prostor uvede odpovědný pracovník organizace tuto 

skutečnost ve Zprávě o průběhu akce, která je následně podkladem pro pověřeného pracovníka 

oddělení produkce k výpočtu zvýšení ceny dle ustanovení bodu 2 tohoto odstavce a dále případně 

k vymáhání škody prokazatelně vzniklé během nájmu/zápůjčky sálů. 

 

2) Překročení doby nájmu/zápůjčky sálů:  

 

do       30 minut        bez zvýšení ceny 

nad     30 minut                     hodinová sazba 

za každou další započatou hodinu  hodinová sazba  

 

 

 

IV. 

 

Úhrada za nájem/zápůjčku sálů organizace 

1) Výše úhrady za nájem/zápůjčku sálů organizace se řídí platným ceníkem. V případě nedodržení 

stanovené doby ve Smlouvě je k původní smluvené výši úhrady přičtena taková částka, která 

odpovídá hodinové sazbě násobené počtem přesažených hodin dle platného ceníku. V případě 

zjištění škod je k původní smluvené výši úhrady přičtena taková částka, která odpovídá plné výši 

náhrady škody. 

 

2) Organizace vystavuje fakturu za nájem/zápůjčku sálů až po ukončení akce a vyúčtování dle Zprávy o 

průběhu akce. Odesílá ji zpravidla poštou, případně na vyžádání elektronicky. Její splatnost bývá 

do 14 dnů od data vystavení. 

 

3) Organizace je od 1. 12. 2019 plátcem DPH a odvádí z této činnosti příslušnou daň. Ceny 

v ceníku jsou uvedeny bez DPH. 

 

 

 

V. 

 

Pronájem/zapůjčení sálů za zvýhodněných podmínek 

1) Slevu na nájem/zápůjčku sálů lze udělit až po schválení žádosti Radou města (zřizovatele MFO). 

Případný žadatel je povinen k podání žádosti vyplnit formulář (zavěšený na webových stránkách 

MFO – sekce PRONÁJMY). Formulář může vyplnit až poté, co obdrží celkovou kalkulaci ceny za 

nájem/zápůjčku sálů.  
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2) Žadatel může k formuláři připojit psanou žádost o slevu s popisem akce a důvodem žádosti. Tato 

žádost se adresuje Moravské filharmonii Olomouc. 

 

3) Po vyplnění a podpisu odešle formulář do MFO (emailem či poštou) na oddělení produkce. Pověřený 

pracovník MFO žádost zkontroluje a je-li vše v pořádku, odesílá ji na Magistrát města Olomouce 

k projednání. Žádosti posuzuje Rada města na svých zasedáních. Magistrát zaštiťuje v prvé řadě 

akce spolků, nadací, ústavů, obecně prospěšných společností, církví a náboženských 

společností. 

 
Akce se vstupným   10% 

Akce s dobrovolným vstupným  20% 

Akce bez vstupného   25% 

Akce humanitární, benefiční apod. 80% - 100% 

 

 

 

VI. 

 

Výpůjčka hudebních nástrojů a technických zařízení 

 

1) Organizace může krátkodobě zapůjčit v souvislosti s nájmem/zápůjčkou sálů hudební nástroje a 

technická zařízení ve svém vlastnictví. Jejich seznam najde objednavatel (nájemce) v platném 

ceníku. Objednání výpůjčky hudebního nástroje či technického zařízení musí objednavatel (nájemce) 

vyznačit do Formuláře k nájmu Reduty, Mozartova sálu. Možnost výpůjčky schvaluje ředitel 

organizace a příslušný vedoucí nástrojové skupiny (nejedná-li se o klávesové nástroje) dle aktuálního 

stavu nástroje a je-li v daném termínu k dispozici. 

 

2) Organizace výslovně zakazuje takto zapůjčené hudební nástroje použít mimo její prostory.  
 

3) Zcela výjimečně lze zapůjčit hudební nástroj i mimo budovu MFO. V tomto případě se zadává 

objednávka emailem nebo telefonicky na oddělení produkce MFO. V požadavku musí být přesně 

určená doba výpůjčky a specifikace akce, na níž se hudební nástroje půjčují. Dle povahy akce pak 

možnost výpůjčky povoluje ředitel organizace a příslušný vedoucí nástrojové skupiny.  

 

4) Organizace nepronajímá technická zařízení mimo budovu MFO. 

 

5) Technická zařízení může obsluhovat pouze proškolený pracovník. Objednavatel je povinný  

si takovou obsluhu zajistit. Pro správnou manipulaci si objednavatel navíc od organizace vyžádá 

manuál k obsluze zařízení.  

 

6) Organizace výslovně zakazuje jakoukoliv neodbornou manipulaci se zapůjčenými hudebními 

nástroji a technickým zařízením organizace. 

 

7) Organizace bude vymáhat škodu způsobenou objednavatelem na hudebních nástrojích  

a technických zařízeních organizace.  

 

8) Hudební nástroje a technická zařízení si předávají k začátku a ke konci nájmu/zápůjčky pověření 

pracovníci obou stran, kteří jsou určeni po domluvě před zahájením nájmu/zápůjčky sálu. 

 

 

 

V Olomouci dne ……………………………        …………………………………………  

        ředitel  


