
Ceník nájmů nebytových prostor  
kostela sv. Václava platný od 1. 1. 2021 OBCHODNÍ  

 
 

Nájem zahrnuje spotřebu elektrické energie, tepla, vody, využití sociálního zařízení a použití vybavení 

prostoru.  
 
Provozní doba Domu umění 10:00 – 18:00 hod. 
 
Prostory lze pronajmout i mimo provozní dobu. V případě pronájmu mimo provozní dobu Domu umění 
je účtován nájem plus poplatek za technický dozor 200,- Kč / hodinu (od 18:00 max.do 2:00 hod.). 
 
Max. doba trvání pronájmu je do 02:00 hod. 
 

Nájem nebytových prostor: 
 

 
Prostory k pronájmu  

kostel sv. Václava 

Max. počet 
osob 

 
Cena nájmu  

Kostel sv. Václava – pro účely 
svatebního obřadu vč. hudby 

300 osob 
 5.000,- Kč / svatba (živá hudba) 
 4.000,- Kč / svatba (reprodukovaná hudba) 

Kostel sv. Václava  
(10:00 – 18:00 h) 

400 osob 5.750 Kč / den 

Zahrada za kostelem 
(10:00 – 22:00) 

150 osob 1 000 Kč / den 

 

 
Volitelné služby k nájmům: 
 
Veškeré dotazy ohledně technických požadavků konzultujte s:  domovník Domu umění 734 862 480 
         Sekretariát   734 355 350 

 
 

Nájem šatny vedle recepce – bez obsluhy šatnářky             150 Kč / nájem / den 

Šatnářka – 1 osoba          100 Kč / hodina 

Technik, zvukař, osvětlovač – 1 osoba, pokud si nájemce přeje 
v době nájmu od 10:00 – 18:00 hod 

      200 Kč / hodina 

projektor VIVITEK D 950 HD (3ks) 1.000 Kč / ks / nájem / den 

TV Led LG 47" 3D LW4500 (2ks) (dle předchozí domluvy, mohou 
být součástí výstav) 

              1.000 Kč / ks /nájem / den 

TV Led LG 47" LV3550 (2ks) (dle předchozí domluvy, mohou být 
součástí výstav) 

700 Kč / ks / nájem / den 

Podium mobilní (20ks) na sestavení klasického pódia 6x5 m je 
potřeba 15 ks desek 

200 Kč / deska / nájem / den 

Aktivní reprobedny 500 W (2ks) 500 Kč / ks / nájem / den 

Mikrofon ATM 410 (2ks) 100 Kč / ks / nájem / den 

Stojan na mikrofon ROCKSTAND (2ks) 30 Kč / ks / nájem / den 

Židle polstrované – A (210 ks) možnost zapůjčit i mimo objekty 5 Kč / ks / nájem / den 

Židle polstrované – B (150 ks) 10 Kč / ks / nájem / den 

Zástěna šedá, v1,0 x š1,8 m (4 ks) (dle předchozí domluvy, mohou 
být součástí výstav) 

100 Kč / ks / nájem / den 

Zástěna šedá, v1,8 x š1,0 m (48 ks) (dle předchozí domluvy, mohou 
být součástí výstav) 

100 Kč / ks / nájem / den 



Doplňkové osvětlení společenských akcí, včetně DMX pultu (+ 
obsluha) 

          1 500 Kč / nájem / den 

Mobilní projekční plátno 16:9          100 Kč / nájem / den 

Mobilní projekční plátno 4:3          100 Kč / nájem / den 

Mikrofon bezdrátový AKG                 100 Kč / nájem / den 

Mikrofony bezdrátové AKG duo (2ks)         300 Kč / nájem / den 

Notebook ACER         300 Kč / nájem / den 

Požární hlídka (3 osoby) dle vyhlášky musí být přítomna na akcích 
kde je více jak 200 osob  
recepční (1 osoba) dozor v atriu. 

100 Kč / hodina / osoba 
 

125 Kč / hodina / osoba 
 

 
 
 
 

Ceník je platný od 1. 1. 2021. 
 
Ceník byl schválen a podepsán ředitelkou Opavské kulturní organizace, p. o., dne 30.12. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Marcela Mrózková Heříková 
          ředitelka organizace 
 
ŽIDLE POLSTROVANÉ TYP A 
 

 
 
  ŽIDLE POLSTROVANÉ TYP B 
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