
č. smlouvy: 1095386/2903

Česká televize
IČO: 00027383

a

Barrandov Studio a.s.
IČO: 28172469

Smlouva o nájmu kostýmů a rekvizit
č. 1095386/2903

Předmět smlouvy: poskytnutí kostýmů a rekvizit k dočasnému užívání pro
účely výstavy

Cena, případně hodnota: 200.000,- Kč 

Datum uzavření: ____________



č. smlouvy: 1095386/2903

Barrandov Studio a.s.
se sídlem Praha 5 -  Hlubočepy, Kříženeckého nám.322/5, PSČ 152 00
IČO: 281 72 469, DIČ: CZ28172469, plátce DPH
Bankovní spojení Raiffeisenbank a.s., č. ú. 1091101740/5500
společnost zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12502
společnost zastoupena:   předsedou představenstva
a paní , místopředsedkyní představenstva,
Kontaktní osoba:  
(dále také jako „pronajímatel“)

a

Česká televize
sídlem: Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4, IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383 
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi -  nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupena: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 1540252/0800
kontaktní osoba:  
(dále také jako „nájemce" nebo „ČT")
(dále společně také jako „smluvní strany" či jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
též „občanský zákoník“) následující

Smlouvu o nájmu kostýmů a rekvizit
(dále také jako „smlouva“)

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je vymezení práv a povinností smluvních stran spočívajících v přenechání 
dále vymezených výpravných prostředků (kostýmů a rekvizit) k dočasnému užívání nájemci a 
v právech a povinnostech nájemce stanovených touto smlouvou.

2. Pronajímatel prohlašuje a garantuje, že je oprávněn uzavřít tuto smlouvu.

3. Pronajímatel prohlašuje a odpovídá za to, že je výlučným vlastníkem hmotných substrátů kostýmů a 
rekvizit uskladněných u pronajímatele v odboru Fundus, jejichž přenechání nájemci k dočasnému 
užívání k dále vymezenému účelu je předmětem této smlouvy. Kostýmy a rekvizity jsou 
specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy (dále také jako „předmět nájmu“ nebo „kostýmy" nebo 
„rekvizity").

4. Pronajímatel dále prohlašuje, že tímto uděluje souhlas nájemci k užití předmětu nájmu dle této 
smlouvy (tj. zejm. k užití předmětu nájmu jeho vystavováním v rámci dále specifikované výstavy) a 
touto smlouvou přenechává předmět nájmu nájemci k dočasnému užívání k účelu vymezenému 
touto smlouvou. Ustanovení článku V. této smlouvy není tímto dotčeno.

5. Nájemce se rozhodl uspořádat výstavu nazvanou pracovním názvem:  
 
 

(dále také jako „výstava", místo konání výstavy dále též „místo konání", doba trvání výstavy dále též 
„doba trvání výstavy") a hodlá zařadit předmět nájmu do této výstavy a užít jej způsobem, v rozsahu 
a za podmínek stanovených dále v této smlouvě.

6. Pronajímatel poskytuje nájemci předmět nájmu k dočasnému užívání, a to za účelem instalace 
v expozici výstavy, za podmínek stanovených v této smlouvě, pro účely výstavy, za úplatu (nájemné) 
vymezenou v čl. III. této smlouvy.
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č. smlouvy: 1095386/2903

7. Pronajimatel se zavazuje předat předmět nájmu nájemci prostřednictvím kontaktní osoby nájemce 
na základě předchozího vyrozumění nájemce, a to e-mailem uvedeným v záhlaví této smlouvy, 
nejpozdějl . O předání a převzetí předmětu nájmu bude smluvními stranami sepsán 
předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran, který se po svém podpisu stane 
nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2. Nájemce zajistí na své náklady dopravu 
předmětu nájmu z budovy Fundusu kostýmů pronajímatele do uvedeného výstavního prostoru -  
místa konání.

II.
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to po dobu trvání výstavy (dále také jako „doba nájmu“) 
stanovenou v čl. I odst. 5 této smlouvy.

2. Nájem skončí uplynutím sjednané doby nájmu a nájemce vrátí předmět nájmu zpět, způsobem 
dohodnutým smluvními stranami, a to po předchozím vyrozumění ze strany pronajímatele 
prostřednictvím kontaktní osoby pronajímatele, a to e-mallem uvedeným v záhlaví této smlouvy, 
nejpozdějl do 14 kalendářních dnů po uplynutí doby nájmu sjednané v odst. 1 tohoto článku. 
O vrácení předmětu nájmu bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.

3. Část předmětu nájmu, a to  
 bude pronajímatelem po předchozím vyrozumění kontaktní osoby nájemce 

učiněném alespoň 3 kalendářní dny před plánovaným odvozem a po domluvě s nájemcem, 
resp. kontaktní osobou nájemce, na náklady pronajímatele odvezena  z výstavy 
specifikované včl. I. odst. 5 této smlouvy, pro účely jejich využití pronajímatelem  

 Bezodkladně po ukončení  
 bude nájemci pronajímatelem část předmětu nájmu specifikovaná v první větě tohoto 

odstavce po předchozím vyrozumění kontaktní osoby nájemce učiněném alespoň 3 kalendářní dny 
před jejich plánovaným vrácením, na náklady pronajímatele vrácena nájemci zpět na výstavu 
specifikovanou v čl. I. odst. 5 této smlouvy. O předání výše uvedené části předmětu nájmu 
pronajímateli a jeho následném vrácení zpět nájemci k dokončení výstavy bude sepsán protokol 
podepsaný zástupci obou smluvních stran.

4. V případě prodlení s vrácením předmětu nájmu, nezjedná-li nájemce po písemném upozornění 
pronajímatele učiněném prostřednictvím kontaktní osoby e-mailem uvedeným v záhlaví této smlouvy 
v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené ze strany pronajímatele nápravu, je nájemce povinen 
pronajímateli uhradit smluvní pokutu 

 Smluvní pokuta je splatná do 15 
(slovy: patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy pronajímatele k její úhradě, a to 
na bankovní účet pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Uhrazením smluvní pokuty není 
dotčen případný nárok pronajímatele na náhradu škody.

5. Doba nájmu stanovená touto smlouvou může být prodloužena pouze formou dodatku k této 
smlouvě, na písemnou žádost nájemce za stejných podmínek a allkvotní část nájemného. 
Pronajímatel se zavazuje udělení souhlasu, resp. žádost nájemce o uzavření dodatku, bezdůvodně 
neodmítnout.

I I I .

Nájemné

1. Nájemce se zavazuje uhradit nájemné za předmět smlouvy v celkové výší 200.000,- Kč (slovy: Dvě 
stě tisíc korun českých), (dále také jako „nájemné"), v případě stanoveném včl. II. odst. 4 smlouvy 
ve výši odpovídající skutečné době nájmu. Podkladem pro placení nájemného je faktura vystavená 
pronajímatelem s náležitostmi daňového dokladu, splatná 30 dnů ode dne doručení nájemci. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je den ukončení výstavy, 

2. K částce uvedené v odst. 1 tohoto článku této smlouvy připočítává pronajímatel jako plátce daně 
z přidané hodnoty daň v zákonem stanovené výši z fakturované částky.
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č. smlouvy: 1095386/2903

Práva a povinnosti smluvních stran

1.  
 
 

2. Pronajímatel se zavazuje po celou dobu trvání vztahu dle této smlouvy zajistit řádný a nerušený 
výkon práv nájemce dle smlouvy.

3. 

4. Nájemce odpovídá za veškerý převzatý předmět nájmu dle protokolu pro případ poškození, ztráty, 
zničení nebo odcizení. Odpovědnost vzniká okamžikem fyzického převzetí předmětu nájmu 
nájemcem. V případě poškození, ztráty, zničení, odcizení nebo nevrácení převzatého předmětu 
nájmu se nájemce zavazuje uhradit jejich pojistnou hodnotu ve výši uvedené v příloze č. 1 této 
smlouvy.

5. Nájemce se zavazuje zajistit po dobu realizace výstavy pojištění předmětu nájmu (dle přílohy č. 1 
k této smlouvě), a to pro případ poškození, ztráty, zničení či odcizení.

6. Nájemce je povinen řádně pečovat o předmět nájmu tak, aby nedošlo k jeho zničení, ztrátě, odcizení 
či poškození.

7. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu třetí osobě.

8. Nájemce je oprávněn manipulovat s předmětem nájmu pouze pro účely výstavy specifikované v čl. I 
odst. 5 této smlouvy. Instalace a následná deinstalace bude provedena nájemcem. Pronajímatel 
poskytne nájemci potřebnou součinnost pro splnění závazků nájemce souvisejících s instalací a 
deinstalací předmětu nájmu, zejm. doporučení pro správnou manipulaci a skladování předmětu 
nájmu (povinnost nevystavovat předmět nájmu mrazu, nadměrné vlhkosti apod.).

9. Nájemce po skončení nájmu zajistí na své náklady dopravu předmětu nájmu a to zpět do budovy 
Fundusu kostýmů pronajímatele.

10. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana 
povinnost ze smlouvy a vadný stav neodstraní ani v dodatečné přiměřené lhůtě k tomu jí poskytnuté 
dotčenou smluvní stranou a/nebo poruší-li druhá smluvní strana povinnost ze smlouvy podstatným 
způsobem a/nebo opakovaně. Poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty dle předchozí věty není 
zapotřebí, pokud bylo nebo muselo či mělo být porušující smluvní straně v době porušení dané 
povinnosti z povahy věci zřejmé, že dotčená smluvní strana nebude mít zájem na plnění porušené 
povinnosti.

11. Převzetím a vrácením předmětu nájmu za nájemce je pověřena , nebo osoba jí 
předem písemně pověřená. Předáním a převzetím předmětu nájmu za pronajímatele je pověřena 

 nebo osoba jí předem písemně pověřená.

12. Pronajímatel je oprávněn, dle předchozího písemného vyžádání prostřednictvím e-mailu kontaktní 
osoby provést kontrolu vystavených předmětů nájmu. Nájemce je povinen pronajímateli umožnit 
přístup ke kontrole předmětu nájmu.

IV.
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č. smlouvy: 1095386/2903

V.
Autorská práva

1. Pronajímatel tímto deklaruje, že není držitelem autorských práv k předmětu nájmu, a to ani 
výlučných práv osobnostních, ani výlučných práv majetkových, a že osoby, které jsou autory 
kostýmů, příp. jinými oprávněnými nositeli autorských práv k předmětu nájmu, nejsou pronajímateli 
ke dni podpisu této smlouvy známy. Nájemce tímto prohlašuje, že je s tímto právním stavem plně 
srozuměn a za předmět nájmu nese případnou odpovědnost vůči autorům předmětu nájmu či jiným 
oprávněným nositelům autorských práv.

2. S ohledem na prohlášení učiněné v odst. 1. tohoto článku této smlouvy pronajímatel touto smlouvou 
neposkytuje nájemci žádnou licenci ani podlicenci k užití předmětu nájmu ve smyslu občanského 
zákoníku v platném znění a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

3.  
 
 
 
 
 
 
 

VI.
Osobní údaje nájemce a jejich ochrana

1. Zpracování osobních údajů se řídí platnou právní úpravou. V období od 25. 05. 2018 se toto 
zpracování řídí též Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

2. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány z právního důvodu a za účelem 
nezbytnosti pro splnění této smlouvy. Osobní údaje uvedené v této smlouvě nebudou dále 
poskytnuty dalšímu příjemci. Osobní údaje budou ze strany pronajímatele zpracovávány po dobu 
nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány, a to po dobu trvání tohoto 
smluvního vztahu. Po uplynutí této doby je pronajímatel oprávněn osobní údaje zpracovávat pouze 
z právního důvodu a za účelem ochrany svých oprávněných zájmů v případném soudním sporu 
ohledně nároků vyplývajících z této smlouvy.

3. Poskytnutí osobních údajů nájemce je požadavkem, který je nutno uvést do této smlouvy. Nájemce 
není povinen své osobní údaje poskytnout, v případě jejich neposkytnutí by však nemohla být 
uzavřena tato smlouva.

4. Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně 
profilování. Nájemce má v souvislosti se zpracovanými osobními údaji ode dne účinnosti GDPR, tj. 
ode dne 25. 05. 2018, vůči pronajímateli tato práva: právo na přístup k osobním údajům, právo na 
opravu nepřesného údaje, právo na výmaz osobního údaje, právo na omezení zpracování osobního 
údaje, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních 
údajů, právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, a právo nebýt předmětem žádného 
rozhodnutí založeného výhradně na automatickém zpracování, včetně profilování.

5. V souvislosti s realizací výše uvedených práv je nájemce oprávněn obrátit se na pronajímatele. Bližší 
informace o zpracování osobních údajů ze strany pronajímatele jsou uvedeny na: 
http://www.barrandov.cz/clanek/qdpr/.
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č. smlouvy: 1095386/2903

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu 
smlouvy na titulní straně této smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely 
provedení případného uveřejnění této smlouvy v registru smluv. Smlouva se řídí právním řádem 
České republiky, zejména občanským zákoníkem. Případné spory mezí smluvními stranami budou 
řešeny především dohodou, přičemž nedojde-li k dohodě o řešení určitého sporu, budou k jeho 
řešení příslušné soudy České republiky.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti pak tato 
smlouva nabývá dnem jejího řádného uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
práva a povinnosti případně vzniklé z plnění v rámci předmětu této smlouvy, k němuž došlo před 
nabytím účinnosti této smlouvy, nahrazují závazkem vzniklým z této smlouvy. Plnění v rámci 
předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a 
práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

3. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být učiněny písemně ve formě číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.

4. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému 
právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení smlouvy či jeho část je nebo se stane 
neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se bez dalšího v příslušném rozsahu od 
ostatních ujednání smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních 
ujednání smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné 
a/nebo nevymahatelné ustanovení čí jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a 
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný 
nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl smlouvy zůstal zachován. Smluvní strany pro 
vyloučení všech pochybností výslovně vylučují aplikací § 576 občanského zákoníku.

5. Pronajímatel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze 
zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZRTVP''), zejména § 7 a § 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti 
této smlouvy. Pronajímatel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace 
k prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu 
nebo jiného identifikátoru, pod nímž Pronajímatel hradí televizní poplatek, čí uvedením zákonného 
důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.

6. Smluvní strany se dohodly, že informace, které jsou v této smlouvě označeny žlutou barvou, se 
považují za důvěrné (např. z důvodu obchodního tajemství) a žádná ze smluvních stran není bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna tyto informace sdělovat třetím 
osobám, a to ani po ukončení plnění této smlouvy čí ukončení této smlouvy, s výjimkou informací: (i) 
které nájemce sám v obvyklém rozsahu sděluje třetím osobám v souvislosti s přípravou, výrobou, 
distribucí a/nebo propagací svého programového obsahu, k němuž se vztahuje tato smlouva, a/nebo 
v souvislosti se svou propagací; (ii) které smluvní strana poskytne nebo uveřejní na základě 
právního předpisu; a (iii) které smluvní strana poskytne svým odborným poradcům a/nebo jiným 
spolupracovníkům vázaným zákonnou a/nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Tato smlouva bude nájemcem uveřejněna postupem podle zákona s tím, že informace označené 
žlutou barvou budou znečitelněny.
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č. smlouvy: 1095386/2903

7. Přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy.

8. Tato smlouva se sepisuje ve třech vyhotoveních s platností originálu (dva pro ČT, jeden 
pro pronajímatele).

PŘÍLOHY:
Příloha č. 1 -  Specifikace kostýmů a rekvizit 
Příloha č. 2 -  Předávací protokol

V Praze dne: 1 0 '05' 2019 V Praž 1 ¿/J7 Jý- Zo/J

za Českou televizi

Jméno: Petr Dvořák  předseda představenstva

Funkce: generální ředitel a , místopředsedkyně 
představenstva
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