
Opatření rektora č.  

Provoz a využívání kina Scala 

 

Článek 1 

Předmět úpravy 

 

(1) Toto opatření stanovuje organizační a technické podmínky provozu a využívání 

prostoru kina Scala, objektu v budově Moravského náměstí 3, 602 00 Brno. Součástí 

kina Scala je hlavní sál a k němu přilehlé foyer v prvním PP, druhém PP a přilehlé 

technické a sociální zázemí.  

 

Článek 2 

Společná ustanovení  

 

(1) Správu provozu a využívání kina Scala vykonávají odpovědní zaměstnanci Odboru 

vnějších vztahů a marketingu Rektorátu MU a Provozního odboru Rektorátu MU.  

Prostor mohou pro slavnostní, akademické, vzdělávací a kulturní akce využívat 

fakulty, rektorát, vysokoškolské ústavy, univerzitní součásti, studentské spolky, 

Spolek absolventů a přátel MU, jiné vysoké školy, další instituce a komerční 

subjekty. Společnost Aeropolis s.r.o. využívá prostory kina Scala na základě 

podnájemní smlouvy s MU. 

(2) Podnájem je podmíněn rezervací termínu minimálně jeden kalendářní měsíc před 

akcí a upřesněním podmínek pronájmu s odpovědným zaměstnancem Odboru 

vnějších vztahů a marketingu Rektorátu MU.  

(3) V souladu s nájemní smlouvou uzavřenou mezi MU a Statutárním městem Brnem je 

možné prostory kina Scala přenechat do pronájmu pouze pro účely výkonu 

akademické, vzdělávací a kulturní činnosti, pro provozování kina, pro přednáškovou 

a další výukovou činnost, akademické obřady a další navazující činnosti, a to na 

dobu kratší jednoho měsíce. V prostorách kina Scala nesmí být provozována herna, 

kasino nebo podobné zařízení, ani výherní hrací přístroje. 

 

Článek 3 

Odpovědnost za správu kina Scala 

 

(1) Odbor vnějších vztahů a marketingu Rektorátu MU odpovídá za: 

a) provoz všech prostor kina Scala, 

b) úklid prostor kina Scala, 

c) zajištění bezpečnosti při činnostech organizovaných MU v prostorách kina Scala.  

(2) Odbor vnějších vztahů a marketingu Rektorátu MU ve spolupráci s Provozním 

odborem Rektorátu MU dále zajišťuje nutné opravy a další práce k údržbě kina 

Scala. 

(3) Manažer kina Scala a jeho zástupce organizuje a koordinuje využívání kina Scala, 

včetně administrativního zabezpečení uzavírání nájemních smluv a zajištění 

podkladů pro fakturaci. 



(4) Provozní odbor Rektorátu MU 

a) Se podílí na technickém zabezpečení provozu objektu kina Scala.  

b) odpovídá za dodávku energií, technickou pomoc při správě objektu, řešení 

zákonných revizí požární ochrany, revizí elektro, stavu lékárniček a za 

bezpečnostní opatření na ochranu zde uložených insignií, nikoli za manipulaci a 

samotný stav insignií, 

(5) Požární hlídka je zajištěna pracovníky Rektorátu MU a Společnosti Aeropolis s.r.o. 

dle aktuálně provozované činnosti. 

(6) Insignie ke konkrétním promocím MU budou přivezeny bezprostředně před akcí a 

uloženy po dobu trvání promocí v trezoru umístěném v talárovně. Převoz insignií 

zajistí Odbor vnějších vztahů a marketingu Rektorátu MU ve spolupráci s pedelem 

MU nebo jeho zástupcem.  

(7) Jména odpovědných pracovníků jsou uvedena v příloze č. 1 tohoto opatření  

a budou průběžně aktualizována pracovníky Odboru vnějších vztahů a marketingu 

Rektorátu MU. 

 

                                                          Článek 4 

Využívání 

 

(1) Manažer kina Scala vede evidenci a koordinuje časový harmonogram využívání kina 

Scala. V případě střetu termínů (zájemců) o využití prostor kina Scala mají přednost 

a) akce s celouniverzitní působností před akcemi fakult 

b) fakultní akce před akcemi externích organizací 

(2) Využívaní prostor kina Scala dle čl. 2  subjekty, které nejsou součástmi MU, je 

možné pouze na základě podnájemní smlouvy (příloha č. 2), kterou jménem MU 

s podnájemci uzavírá kvestor MU a administrativně zabezpečuje manažer kina Scala 

nebo pověřená osoba Odboru marketingu a vnějších vztahů Rektorátu MU. Úhrada 

za využívání prostor kina Scala pro součásti MU a cena podnájmu pro ostatní 

subjekty dle čl. 2 odst. 1 je stanovena ceníkem, který je přílohou č.3 tohoto 

opatření.  

(3) Do talárovny má přístup rektorský pedel a jeho zástupce, dále pak v odůvodněných 

případech zástupce fakulty nebo jiné součásti MU, která v kině Scala  pořádá 

slavnostní, akademickou nebo kulturní akci, dále pak zástupce osoby, která si Scalu 

pronajme, pracovníci úklidové firmy a pracovníci Správy kolejí a menz MU nebo jiné 

cateringové společnosti v případě, že budou na akci zajišťovat občerstvení. Po 

skončení akce je zástupce součásti MU nebo pronajímající osoby povinen uvést 

prostory a vybavení talárovny do původního stavu.   

(4) Do samostatně uzamykatelné části talárovny, ve které jsou uloženy taláry a insignie 

(sklad talárů), má přístup výlučně rektorský pedel a jeho zástupce. 

(5) V případě předem neplánovaných nebo nenadálých nutných oprav a dalších prací 

souvisejících s chodem kina Scala je manažer kina Scala povinen předem informovat 

Provozní odbor Rektorátu MU. Realizaci oprav zajistí Provozní odbor Rektorátu MU. 



 

 

Článek 5 

Provozní podmínky 

 

(1) Jednotlivé akce se mohou konat od pondělí do pátku v provozní době, tak aby 

nenarušily promítání v kině Scala, tj. s ohledem na „Harmonogramem akcí“ dle 

podnájemní smlouvy se společností Aeropolis s.r.o. O výjimce rozhoduje vedoucí 

Odboru vnějších vztahů a marketingu Rektorátu MU ve spolupráci s koordinátorem 

správy a manažerem kina Scala. Promítání probíhá v termínech pondělí až čtvrtek 

16,30 – 23,00 hodin, pátek až neděle 14,00 až 23,00 hodin a dopolední promítání 

ve čtvrtek od 10,00 do 12,00 hodin. 

(2) V  hlavním sále kina Scala je zakázáno kouřit, jakkoliv manipulovat s otevřeným 

ohněm a používat pyrotechniku či jiné nebezpečné efekty. 

(3) Kapacita kinosálu, tj. 475 míst, nesmí být překročena. 

(4) Insignie jsou uloženy v trezoru v talárovně. Klíče od skladu talárů a insignií má  

u sebe v držení rektorský pedel, v případě jeho nepřítomnosti jeho zástupce.  

(5) Náhradní sada klíčů od trezoru je ve zvláště zapečetěné obálce na vrátnici Rektorátu 

MU  

 

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Aktualizací tohoto pokynu včetně příloh pověřuji Odbor vnějších vztahů a 

marketingu Rektorátu MU. 

(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění.  

 

 

 

V Brně dne             2014 

Mikuláš Bek 

 

Rektor 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Seznam zodpovědných osob 

Příloha č. 2: Vzor nájemní smlouvy 

Příloha č. 3: Ceník 

  



Příloha č. 1 

SEZNAM ODPOVĚDNÝCH OSOB –KINO SCALA 
 

Radek Pernica, DiS - Odbor vnějších vztahů a marketingu RMU 

Koordinátor správy kina Scala 

Kontakt: 730 803 377 

 

Mgr. Petr Dimitrov - Odbor vnějších vztahů a marketingu RMU 

Manažer kina Scala 

Kontakt: 721 575 746 

 

Alena Nováčková – Odbor vnějších vztahů a marketingu RMU 

Kontakt: 549 49 4313 

Rezervace akademických obřadů a zástupce manažera kina Scala pro rezervace akcí. 

 

Ing. Tomáš Říha – Provozní odbor RMU 

Kontakt:549 49 1009  

 

Rektorský pedel – talárovna 

Jaroslav Gregr – Rektorát MU  

Kontakt: 547 351 141 

 

Zástupce rektorského pedela 

Zdeněk Koláček – Právnická fakulta MU 

Kontakt: 549 49 1229, 608 438 015 

 

  



Příloha č. 2 

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA 

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 

 

uzavřená mezi smluvními stranami: 

 

Masarykova univerzita 

se sídlem: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 

IČ: 00216224 

DIČ: CZ00216224 

Bankovní spojení: KB Brno, č. účtu 85636621/0100 

zastoupená doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem 

 

a  

 

Podnájemce 

……………………………………………………………………………………. 

(název, obchodní firma) 

se sídlem (popř. místem podnikání) ……………………………………………… 

IČ: 

DIČ: 

zapsán/nezapsán/ v OR u ………… soudu v ……… odd. …… č. vl. …………... 

zastoupený ……………………………………………………………….. 

 

 

I. Předmět a účel podnájmu 

1. Předmětem podnájmu je kino Scala, objekt v budově Moravského náměstí 3, 602 

00 Brno. Masarykova univerzita jako nájemce je na základě nájemní smlouvy 

uzavřené dne 25. 4. 2013 se statutárním městem Brnem, IČ: 44992785, a 

společností Dům SCALA, a. s., IČ: 25555227 oprávněna pronajmout předmět 

podnájmu za níže stanovených podmínek.  

2. Podnájemce si předmět podnájmu pronajímá za účelem ………………………………… 

3. Součástí předmětu podnájmu je hlavní sál a k němu přilehlé foyer v prvním PP, 

druhém PP a přilehlé technické a sociální zázemí. Součástí podnájmu je rovněž 

provoz obslužné šatny, WC, technické zabezpečení a zázemí pro pořadatele. 

 

II. Doba podnájmu 

1. Nájemce si pronajímá předmět podnájmu na dobu: 

d a t u m :       ……………………………………. 

od ……………..do …………… tj. v rozsahu ……..…………….hodin. 



2. Celková doba podnájmu je počítána od umožnění vstupu do předmětu podnájmu 

do vyklizení prostor podnájemcem. Celková doba podnájmu je zaokrouhlována na 

celé hodiny. 

 

III. Cena a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně podnájmu v celkové výši  ………………… Kč včetně 

DPH. 

2. Cenu podnájmu uhradí podnájemce na shora uvedený účet Masarykovy univerzity 

a to ve lhůtě 10 dní ode dne uskutečnění podnájmu. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění je den uskutečnění podnájmu. 

 

IV. Ostatní ujednání 

1. Podnájemce se zavazuje dodržovat provozní podmínky pronajímaných prostor, se 

kterými byl seznámen, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Zejména se 

podnájemce zavazuje dodržovat v kinosálu přísný zákaz kouření, manipulace 

s otevřeným ohněm, používání pyrotechniky či jiných nebezpečných efektů. 

Kapacita kinosálu 475 míst nesmí být překročena. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 

každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

3. Smluvní strany souhlasí se shora uvedenými podmínkami podnájmu, což potvrzují 

svými podpisy. 

 

 

V Brně dne ……………………                                                V  …… dne …………………… 

 

 

 

……………………………………………….   ……………………………………………………. 

Masarykova univerzita      Podnájemce 

Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA  

kvestor 

 

  



Příloha č. 3 

CENÍK PRONÁJMU  
  

Nájemce 
Čas nájmu 8.00 až 

16.00 

Čas nájmu 16.00 až 

24.00 

Fakulty a pracoviště 

MU do konce roku 2015 
0,- Kč 600,- Kč/ hod 

Vzdělávací instituce, 

příspěvkové organizace 

9.000,- Kč / celý blok 

1.300,- Kč / 1 hodina 

13.500,-Kč/celý blok 

2000,- Kč / 1 hodina 

Komerční nájemci 

18.500,- Kč / celý 

blok 

2.700,- Kč / 1 hodina 

27.000,- Kč/celý blok 

4.000,- Kč / 1 hodina 

Projekce 500,- Kč / 1hodina 500,- Kč / 1 hodina 

 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
 


