
 

Městská část Praha -Ďáblice  
                Rada městské části  

 
 
 

                                 6. zasedání 
dne 23.1. 2019 

 
 

 

USNESENÍ č. 62/19/RMČ 

k Ceníku pronájmu sálu OD 
 
 
 
 
 

Rada po projednání 
 

schvaluje 
Ceník pro pronájmy sálů nového OD, Osinalická 1104/13, Praha-Ďáblice a OD Ke Kinu 
159/7, Praha-Ďáblice, který je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ing. Jan Hrdlička                                    Ing. Miloš Růžička 
       místostarosta                     starosta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vnitřní předpis č.4/2019 

Ceník nájmů prostor MČ Praha – Ďáblice 
Sál Obecního domu Ďáblice  
Rozměry sálu: sál 234 m2, vestibul 63 m2, jeviště 0-24 m2. 

Max. kapacita sálu na počet únikových východů je: 

 192 návštěvníků + 30 účinkujících/pořadatelů 

Vozíčkáři by měli být umístěni vpředu vpravo (ve směru od podia). 

Úniková cesta pro vozíčkáře dveřmi vlevo od podia (z pohledu hlediště)   

Kapacita foyer = 59 osob.  

1. Základní úprava 

Cena zahrnuje sál bez vybavení (bez židlí a stolů) pouze s instalovaným pódiem. 

 Cena bez DPH/1hod. DPH 21 % Cena vč. DPH/hod. 

Základní cena  1400,- 294,-  1694,- 
 

2. Úprava na ŠKOLENÍ 

Sál připravený se stoly a židlemi v řadové úpravě v maximální kapacitě s instalovaným pódiem. 

Cena zahrnuje základní cenu a pronájem 40 ks stolů a 40 ks židlí. 

 Cena bez DPH/1hod. DPH 21 % Cena vč. DPH/hod. 

Úprava na školení  2720,- 571,20  3291,20 
 *nákres uspořádání sálu 

3. STOLOVÁ úprava 

Sál se stoly a židlemi v klasickém uspořádání v maximální kapacitě s instalovaným pódiem. 

Cena zahrnuje základní cenu a pronájem 40 ks stolů a 160 ks židlí. 

 Cena bez DPH/1hod. DPH 21 % Cena vč. DPH/hod. 

Stolová úprava  4520,- 949,20  5469,20 
 *nákres uspořádání sálu 

4. DIVADELNÍ úprava 

Sál se židlemi v divadelním (řadovém) uspořádání v maximální kapacitě s instalovaným 

pódiem. Cena zahrnuje základní cenu a pronájem 160 ks židlí. 

 Cena bez DPH/1hod. DPH 21 % Cena vč. DPH/hod. 

Divadelní úprava  3800,- 798,00  4598,00 
 *nákres uspořádání sálu 
 

5. Sál v individuální nastavení 

Sál připravíme podle individuálních požadavků dle následujících cen: 

Základní cena  1400,- bez DPH/hod. 294,- DPH 21 % 1694,- vč. DPH/hod. 

Stůl (max. 40 ks) 18,- bez DPH/ks 3,78 DPH 21 % 21,78 vč. DPH/ks 

Židle (max. 160 ks) 15,- bez DPH/ks 3,15 DPH 21 % 18,15 vč. DPH/ks 
 

Uvedené ceny jsou ceny základní a zahrnují: sál, vstupní prostor, jeviště, energie – topení, voda, 

elektřina, šatna bez obsluhy, napojení na pult požární ochrany, úklid před a po akci.  

V případě dalších služeb (mimořádné ozvučení, osvětlení, zajištění mimořádného dozoru apod.) 

se stanovuje cena vzájemnou dohodou.  

Cena nezahrnuje poplatky Ochrannému svazu autorskému. 

Minimální pronájem sálu je 3 hodiny. 



Standardně poskytujeme 0,5 hod. před začátkem a ukončením pronájmu. V případě potřeby 

delší přípravy při pronájmu prostor účtujeme 50% z hodinové sazby 

Možnost slev v případě opakovaných nebo vícedenních pronájmů pro stálé zákazníky.  

Příspěvkové organizace zřízené MČ (ZŠ, MŠ, MK) hradí za pronájem pouze manipulační 
poplatek 500,- Kč bez DPH za akci, není stanovena cena/hod. 
Spolky a organizace v Ďáblicích mají nárok na slevu 50 %. 
V případě překročení sjednané délky pronájmu je pronajímatel oprávněn požadovat smluvní 

pokutu dle uzavřené platné smlouvy o pronájmu.                                                                                        

V případě poškození vybavení (např. rozbitého stolu či židle) má pronajímatel právo požadovat 

po nájemci úhradu opravy či nahrazení vybavení + manipulační poplatek. 

Samostatné nájmy přilehlých prostor: 

 Cena bez DPH/1hod. DPH 21 % Cena vč.DPH 

Foyer + atria 

Foyer lze využít k pořádání menších 

firemních či soukromých večírků, 

vernisáží apod. 

350,- /h 73,50 423,50/h 

Bar  Cena individuální dle požadavků 

  

Další služby: 

 Cena bez DPH/1hod. DPH 21 % Cena vč. DPH 

dataprojektor 500,- /h 105,- 605,- /h 

projekční plátno 300,- /h 63,- 363,- /h 

mikrofon + stativ 300,- /h 63,- 363,- /h 

mikrofon bezdrátový 200,- /h 42,- 242,- /h 

flipchart (cena vč. bloku a fixů) 150,- /h 31,50 181,50/h 

ozvučení sálu – zapůjčení 

techniky, s dozorem 

350,- /h 73,50 423,50/h 

ozvučení sálu – zvukař na akci 500,- /h 105,- 605,- /h 

osvětlovač 500,- /h 105,- 605,- /h 

flipchart (cena vč. bloku a fixů) 150,- /h 31,50 181,50/h 

obsluha šatny 130,- /h 27,30 157,30/h 

Uvaděč/pokladní 130,-/h 27,30 157,30/h 

Demontáž pódia 3000,-/akci 630,- 3630,-/akci 

  



Na přání můžeme zajistit catering či přípravu propagačních a prodejních materiálů (grafické 

zpracování, tisk vstupenek a plakátů apod.) - cena individuální dle bližší specifikace.  

 

 

 

 

 

 

 

Sály Obecního domu Ke Kinu 
Dlouhodobý 
pronájem 

Kurzy, pravidelné akce 
apod  

150,- bez DPH/hod. 31,50 DPH 21 % 181,50 vč.DPH/hod. 

Krátkodobý 
pronájem 

Místní organizace  

300,- bez DPH/hod. 63,- DPH 21 % 363,- vč.DPH/hod. 

Krátkodobý 
pronájem 

Pro firemní účely  

500,- bez DPH/hod. 105,- DPH 21 % 605,- vč.DPH/hod. 

Dlouhodobý 
pronájem 

Kurzy navazující na OPPR 

100,- bez DPH/hod. 21,- DPH 21 % 121,- vč.DPH/hod. 

 

Uvedené ceny jsou ceny základní a zahrnují: sál, energie – topení, voda, elektřina, úklid před 

a po akci. 

 

Schváleno RMČ č. 6 dne 23.1.2019 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Ing. Miloš Růžička 

                                                                                                                starosta 
 


