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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
se sídlem:  Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 
IČO: 7503233 
Zastoupený: paní Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou 
na straně jedné (dále jen „NPÚ“) 
 
a 
 
Nedomysleno, s. r. o. 
se sídlem: Na Habrové 1014/25, 152 00 Praha 5  
IČO: 26423341   
Zastoupené:  xxxxx, jednatelem 
na straně druhé (dále jen „Nedomysleno, s. r. o.“) 
 

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů tuto smlouvu o spolupráci (dále jen „smlouva“) 

 
I. 

Preambule 
 
1. NPÚ je státní příspěvkovou organizací zřízenou podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů Ministerstvem kultury České republiky. NPÚ se jako odborná a výzkumná 
organizace státní památkové péče v České republice s celostátní působností zaměřuje především na péči o 
více než 100 zpřístupněných památek, zejména státních hradů a zámků, které jsou v jeho přímé správě, a 
také na odbornou a metodickou činnost v oblasti péče o památky a o památkově chráněná území ve 
vlastnictví a správě jiných subjektů. 
 
2. Společnost Nedomysleno, s. r. o. je pořadatelem hudebně-kulturního festivalu Hrady CZ v roce 2019 
 

II. 
Předmět spolupráce 

 
1. Společnost Nedomysleno, s. r. o. se zavazuje poskytnout NPÚ jakožto svému dlouhodobému partnerovi 
150 ks volných vstupenek na hudební festival HRADY.CZ 2019, který je pořádán Nedomysleno, s. r. o. ve 
spolupráci s NPÚ jako partnerem.  
2. Poskytnutí volných vstupenek je jednorázové bezúplatné a slouží výhradně jako benefit pro 
zaměstnance NPÚ. 
3. Společnost Nedomysleno, s. r. o. se zavazuje NPÚ propagovat jako svého partnera a uvádět na 
propagačních materiálech (plakáty, billboard, program, webové stránky, plachty na stage na místě konání 
akce) jeho logo. 
4. Ostatní spolupráce smluvních stran při pořádání hudebního festivalu na jednotlivých památkových 
objektech ve správě NPÚ je řešena samostatnými smlouvami. 
 
 

III. 
Zásady spolupráce 

 
1. Smluvní strany prohlašují, že spolupráce podle této smlouvy je bezúplatná.  
2. Volné vstupenky budou předány elektronické podobě formátu pdf kontaktním pracovníkem 
poskytovatele Nedomysleno, s. r. o. na kontaktního pracovníka příjemce NPÚ uvedených v odstavci III/3 
této smlouvy, a to v dostatečném předstihu před konáním hudebního festivalu. 
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2. Kontaktní osoby pro věci spolupráce dle této smlouvy jsou: 
 
a) Národní památkový ústav: xxxxx,  
tel.: (+420) xxxx, e-mail: xxxxx 
 
b) Nedomysleno, s. r. o.: xxxxx, 4PRESS 
            tel.:  (+420) xxxxx, e-mail: xxxxxx 
 

IV. 
Doba trvání smlouvy a její ukončení 

 
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každý účastník smlouvy 
obdrží jedno (1) vyhotovení. 
 
2. Změny nebo doplňky této smlouvy je možné činit pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 
oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 
4. Smlouva se uzavírá se na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019 
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že vztah založený touto smlouvou může být ukončen na základě vzájemné 
dohody obou smluvních stran. 
 
2. Není-li touto smlouvou výslovně stanoveno jinak, pro úpravu právních vztahů smluvních stran 
vyplývajících z této smlouvy se použije ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

3. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz 
v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, 
určitě a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém 
nepoměru. S obsahem této smlouvy se před jejím podpisem smluvní strany seznámily a nemají proti němu 
námitek. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy. 
 
V Praze dne ________________  V Praze dne ________________ 
 
 
za Národní památkový ústav  za Nedomysleno, s. r. o. 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Ing. arch. Naděžda Goryczková   xxxxx, jednatel  
generální ředitelka NPÚ  
    

http://www.npu.cz/

