
 
 

Pravidla platná od 1. 2. 2015. Výjimky pravidel schvaluje jednatel DTO CZ nebo náměstek pro ekonomiku a provoz. 

DTO CZ, s.r.o. 

Mariánské nám.480/5, 709 28 Ostrava 

PRAVIDLA PRO PRONÁJEM UČEBEN A SÁLŮ V DTO CZ 

1. Učebny, sály a jiné prostory a technická zařízení jsou pronajímány na základě písemné nebo mailové 
objednávky, kterou přijímá Ing. Eva Blejchařová, náměstek pro ekonomiku a provoz, tel.: 595 620 142, 
mobil: 724 254 804, e.blejcharova@dtocz.cz. 

2. Objednávka musí obsahovat: 

• Název firmy, případně fyzické osoby, fakturační adresu, IČ, DIČ. 

• Jméno pracovníka pověřeného zajištěním akce včetně kontaktu (telefon, e-mail). 

• Datum a čas konání akce, požadovaná velikost učebny, uspořádání a technické vybavení. 

• Název akce (který bude uveden na informační tabuli na vstupu do objektu). 

• Další požadavky na zajištění akce (např. občerstvení, instalace informačních panelů). 

3. Doba pronájmu 

• Provozní doba učeben a sálů je od 7:00 do 20:00 hodin v pracovní dny. 

• Minimální doba pronájmu jsou 4 hodiny. 

• V případě pronájmu v době mimo provozní dobu je k ceně pronájmu připočítávána služba recepce. 

4. Klíče od učeben a sálů vydává pověřený pracovník, kterého lze kontaktovat (telefon v recepci, kontaktní 
klapky jsou uvedeny u telefonu) zpravidla 15 minut před zahájením pronájmu uvedeného v objednávce. 

5. Po dobu pronájmu odpovídá nájemce za veškerý movitý majetek umístěný v učebně nebo sále a za veškeré 
škody způsobené na tomto majetku nepřiměřeným užíváním, v rozporu s předpokládaným způsobem užití 
pro školící prostory. 

6. Po ukončení akce uvede nájemce pronajaté prostory do původního stavu (s výjimkou běžného úklidu), tj. 
vypne veškerou používanou techniku (mimo ozvučení), zkontroluje zhasnutí světel a uzavření oken, 
uzamkne místnost) a klíče od místnosti vrátí stejným způsobem, jako při převzetí (kontaktováním 
pracovníka DTO CZ telefonem). Pokud je akce ukončena v době od 18:00 – 21:00, klíče vrátí službu konající 
recepční. Pronájem je účtován dle objednané doby, případně dle skutečně využité doby (rozhoduje čas 
převzetí a odevzdání klíče). 

7. Objednatel bude dodržovat následující: 

• Manipulovat s nábytkem se souhlasem pronajímatele. 

• Vylepovat informace a směrovky pouze na místa k tomu určená. 

• Respektovat zákaz kouření mimo vymezený prostor. 

• Předem se dohodnout s pronajímatelem nad instalací rozměrných exponátů (nad 2x2 m, nebo nad 
2x2x1 m nebo těžkých exponátů nad 150 kg), zařízení s odběrem vyšším než 5 kW, zařízení 
s využitím kapalných nehořlavých látek s objemem na 5l, zařízení s kapalnými hořlavými látkami nad 
1l, zařízení nebo pomůcek výbušných nebo třaskavých. 

8. Při zrušení objednávky v době kratší než 14 kalendářních dní před konáním bude účtován poplatek ve výši 
50% z ceny objednané služby, a v době kratší než 5 kalendářní dny činí tento poplatek 100%. 

 


