
 

 

 

 

CENÍK NÁJEMNÉHO A SLUŽEB MFO 2022 
platný od 1. 2. 2022 až do odvolání 

Ceny jsou uvedené bez DPH 

 

PROSTORY 
SÁL KAPACITA HODINOVÁ SAZBA  

Reduta (vč. Mozartova sálu) 500 3470 

Mozartův sál (samostatně) 100 2000 
 

 

 

SLUŽBY MFO - REDUTA s publikem 
typ počet osob zařazení člověkohodina 

hasič 2 POVINNÉ 150,- 

pořadatel 4 POVINNÉ* 115,- 

šatnář 6 POVINNÉ* 115,- 

provoz pokladny 
(pokladní) 1 volitelné  115,- 

technik (asistence u akce) 2 volitelné  200,- 

ladič (naladění klavíru) 1 při výpůjčce klavíru povinné 800,- jednorázově 

ladič (přeladění před 
koncertem) 1 volitelné 500,- 

provoz baru 2 zprostředkování zdarma 
vizte 
poznámku1 

zvukař 1 zprostředkování zdarma 
vizte 
poznámku2 

* V případě, že se nájemce s MFO výslovně nedohodne jinak. 
1 Bar je v provozu na vyžádání, útratu si platí nájemce na místě.  
2 Zvukaře si nájemce domlouvá sám, zprostředkováváme pouze kontakt.  

      

SLUŽBY MFO - REDUTA bez publika 
typ počet osob zařazení člověkohodina 

technik (asistence u akce) 2 volitelné  200,- 

ladič (naladění klavíru) 1 při výpůjčce klavíru povinné 800,- jednorázově 

ladič (přeladění před akcí) 1 volitelné 500,- jednorázově 

ladič (asistence u 
natáčení) 1 volitelné 500,- 

zvukař 1 zprostředkování zdarma 
vizte 
poznámku2 

2 Zvukaře si nájemce domlouvá sám, zprostředkováváme pouze kontakt.  
 

 

 

  



SLUŽBY MFO - MOZARTŮV SÁL (SAMOSTATNĚ) 
typ počet osob zařazení člověkohodina 

hasič 1 POVINNÉ 150,- 

pořadatel 2 POVINNÉ* 115,- 

šatnář 2 POVINNÉ* 115,- 

provoz pokladny (pokladní) 1 volitelné (2h vždy) 115,- 

technik (asistence u akce) 2 volitelné  200,- 

provoz baru 2 zprostředkování zdarma 
vizte 
poznámku1 

zvukař 1 zprostředkování zdarma 
vizte 
poznámku2 

* V případě, že se nájemce s MFO výslovně nedohodne jinak. 
1 Bar je v provozu na vyžádání, útratu si platí nájemce na místě.  
2 Zvukaře si nájemce domlouvá sám, zprostředkováváme pouze kontakt.  

 

 

HUDEBNÍ NÁSTROJE A DALŠÍ VYBAVENÍ 

 

počet ks  
k vypůjčení na sál 

hodinová sazba  
v Kč 

celodenní sazba  
v Kč 

klavír Petrof 1 400,- 2300,- 

klavír Steinway 1 600,- 3300,- 

elektronický klavír Yamaha (clavinova) 1 200,- 850,- 

Harfa 1 300,- 1500,- 

Kontrabas (čtyřstrunný) 4 200,- 700,- 

Kontrabas (pětistrunný) 4 200,- 700,- 

Kontrafagot 1 200,- 700,- 

Tuba 1 200- 700,- 

Zvonkohra 1 150,- 1000,- 

Xylofon  1 150,- 1000,- 

Vibrafon 1 200,- 1200,- 

Marimba  1 200,- 1200,- 

Tympány  
1 sada po 4 
tympánech 200,- 1000,- 

Velký buben 1 150,- 700,- 

Malý bubínek 1 100,- 500,- 

Tam-tam 1 100,- 500,- 

Činely 1 100,- 500,- 

Crotaly sada 150,- 500,- 

Bicí souprava a stolička 1 100,- 500,- 

 
*Věci movité lze pronajmout na akce v sálech MFO. Ve výjimečném případě mimo budovu MFO. 
Pokud se tak stane, cena nájmu a podmínky se stanovují individuálně.  
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typ vybavení 
počet ks  
k vypůjčení 

denní sazba 
k pronájmu 
v Kč poznámka k ceně 

židle nepolohovací (kov, polstrování) 64  -  v ceně pronájmu 

profes. orchestrální židle (polohovací) 70 3500,-  
půjčují se pouze v plném 
počtu 

basová stolička 7  -  v ceně pronájmu 

stolička k bicí soupravě 1  -  v rámci bicí soupravy 

klavírní stolička/beethovenka 2  - 
k výpůjčce klavíru či harfě 
zdarma 

notový pult 50  -  v ceně pronájmu 

notový pult – mimo budovu 46 70,-/ks   

lampičky 50 700,- 
půjčují se pouze v plném 
počtu 

dirigentský pult 1  -  v ceně pronájmu 

stůl/ deska pod pult pro zvukaře 1  -  
v ceně pronájmu, nutné 
nahlásit v předstihu 

Sloupkové bariéry s navíjecím pásem  
(k sektorování prostoru) 6 100,-/ks  

protihluková plexiskla na podium 
170x100 cm 4 100,-  

půjčují se pouze v plném 
počtu 

protihluková plexiskla na podium 
150x100 cm 2 100,- 

půjčují se pouze v plném 
počtu 

Bistro stolek s ubrusem (rautový) 8 400,-/ks  

   Další požadavky (malé bicí nástroje, stojany na hud. nástroje, atd.) lze vyjednat individuálně. 

 
 

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 

typ technického zařízení 
počet ks  
k vypůjčení 

denní 
sazba  
v Kč záloha v Kč poznámka k ceně 

Projekční plátno Sencor STS 
244S  2,6x2 (2020) 1 800 1500 

V případě škody, která přesáhne 
zálohu je vypůjčitel povinen 
škodu uhradit v plné výši. 

Závěsné projekční plátno  
2x 1,65 1 500 800 

V případě škody, která přesáhne 
zálohu je vypůjčitel povinen 
škodu uhradit v plné výši. 

Videoprojektor EPSON EH-
TW7000 (2020) 
(s modulem pro wifi přenos videa či 
prezentace do projektoru) 1 1500 10 000 

V případě škody, která přesáhne 
zálohu je vypůjčitel povinen 
škodu uhradit v plné výši. 

bezdrátový mikrofon 
SHURE QLXD24E/SM58-S50 2 1000 3000 

V případě škody, která přesáhne 
zálohu je vypůjčitel povinen 
škodu uhradit v plné výši. 

 
Minimální doba nájmu je 1 hodina. Nájem se účtuje dle času uvedeném  
v objednávce, resp. ve smlouvě. V případě překročení nahlášeného konce nájmu sálů o více jak 
30 min se účtuje další hodina nájmu. Ke kontrole skutečného konce nájmu se využívá Předávací 
protokol a zápis z akce, který stvrzují svým podpisem obě strany. Průběh nájmu se řídí 
Podmínkami nájmů sálů. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 


