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Národní památkov'i ústav
státní piíspðvková organizace
lÕ: 75032333, Dlð: C275032333
se sídlcm: Valdötejnské nám. 1.6213,118 01 Praha L - Malá Strana

bankovní spojení: 
zastoupenf  vedoucím správy SZ Opoðno

Doruðovací adresa:
Národní památkovli ústav
správa státního zámku Opoðno
Trðkovo nám,ðstí L,517 73 Opoðno
dále jen ,,pronajímatel" na strané jedné

a

MAYA PRODUCTION, s.r.o.
se sídlem Kííieneckého námëstí L07915b,152 00 Praha 5 - Hluboöepy

lC: 28L8!468 DlÕ: C728181468
zastoupenri jednatelem
dále jen ,,nájemce" na stranð druhé

uzavírajídle $2201 a násl. zákona ë.89/2012 5b., obcanski zákoník
Smlouvu o podnikatelském nájmu movit'ich vëcí prohláSen'fch za kulturní památky

ö1. t.

1-. Pronajímatelje subjektem piísluSnfm hospodaËit se státním majetkem ve smyslu zákona ë,.21912000

Sb. Souöástí tohoto majetku jsou i níZe specifikované movité kulturní památky (dále jen vèci).

Pronajímatel pienechává tyto véci za úplatu k doðasnénru uZívání nájemci jako dekorace pro natáëení
projektu,,Marie Terezie".

Z objektu: 5Z Opocno

NPÚ-440/s2836120t9 40t2tLt9027

Národní památkov'i ústav
státní piíspðvková organizace
lÕ: 75032333, Dlð: C275032333
se sídlcm: Valdötejnské nám. 1.6213,118 01 Praha L - Malá Strana

bankovní spojení: 
zastoupenf  vedoucím správy SZ Opoðno

Doruðovací adresa:
Národní památkovli ústav
správa státního zámku Opoðno
Trðkovo nám,ðstí L,517 73 Opoðno
dále jen ,,pronajímatel" na strané jedné

a

MAYA PRODUCTION, s.r.o.
se sídlem Kííieneckého námëstí L07915b,152 00 Praha 5 - Hluboöepy

lC: 28L8!468 DlÕ: C728181468
zastoupenri jednatelem
dále jen ,,nájemce" na stranð druhé

uzavírajídle $2201 a násl. zákona ë.89/2012 5b., obcanski zákoník
Smlouvu o podnikatelském nájmu movit'ich vëcí prohláSen'fch za kulturní památky

ö1. t.

1-. Pronajímatelje subjektem piísluSnfm hospodaËit se státním majetkem ve smyslu zákona ë,.21912000

Sb. Souöástí tohoto majetku jsou i níZe specifikované movité kulturní památky (dále jen vèci).

Pronajímatel pienechává tyto véci za úplatu k doðasnénru uZívání nájemci jako dekorace pro natáëení
projektu,,Marie Terezie".

Z objektu: 5Z Opocno
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Národní památkový ústav
státní příspěvková Organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se Sídlem: Valdštejnské nám. 162/3,118 01 Praha 1 - Malá Strana
bankovní Spojení:
Zastoupený vedoucím Správy SZ Opočno

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Správa Státního zámku Opočno
Trčkovo náměstí l, 517 73 Opočno
dále jen „pronajímatel“ na Straně jedné

MAYA PRODUCTION, S.I'.O.
se Sídlem Kříženeckěho náměstí 1079/5b, 152 OO Praha 5 - Hlubočepy
ıč: 28181468 Dıč: c228181468
Zastoupený jednatelem
dále jen „nájemce“ na Straně druhé

uzavírají dle §2201 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník
Smlouvu o podnikatelském nájmu movitých věcí prohlášených za kulturní památky

ČI. ı.
1. Pronajímatel je Subjektem příslušným hospodařit se státním majetkem ve smyslu Zákona č. 219/2000
Sb. Součásti tohoto majetku jsou i níže Specifikované movité kulturní památky (dále jen věci).
Pronajímatel přenechává tyto věci Za úplatu kdočasnému užívání nájemci jako dekorace pro natáčení
projektu „Marie Terezie".

Z objektu: SZ Opočno



2. Vëci nesmí nájemce dále ptrjöovat ani pienechat k uZívání jinérru a srrrí je vyuZívat pouze k úöelu

stanovenému v této smlouvè. Nájemce je povinen véci vrátit nejpozdéji do 05. 07.2019.

3. JestliZe nájenrce uåívá véci v rozporu s podmínkami stanovenfmi touto smlouvou, je pronajímatel

oprávnðn poãadovat okamäité navrácení vécí, a to bez nároku nájemce na vrácení uhrazené ðástky za

náiem vècíanijejí pomërné ðásti.

ð1. lr.

L Uvedené vèci zústávají v majetku ðeské republiky, se kterrim je pÉísluðnri hospodaiit Národní

památkovli ústav, územní památková správa na Sychrové.

ð1. lu.

1. Vèci nemusí bft nájemcem po dobu nájmu poji5tèny. Nájemce ruðí za jakékoliv poðkození,

znehodnocení, zkázu nebo ztrátu vécí, at' vznikly jakf rnkoliv zpúsobenr, a to od okamåiku jejich fyzického

pÍevzetí aä do vrácení zpét pronajímateli (o místu, kam budou vðci vráceny, rozhoduje vlihradné

pronajímatel). V piípade vzniklé Skody je pro stanovenívri5e náhrady rozhodná penëZní hodnota urðená

soudním znalcem v pËíslu5ném oboru.

2. Nájemce zajistí, aby véci nebyly pii vracení pronajírnateli vystaveny po ðas nakládání a transportu

teplotním ðokúm a v'ikyvrim vlhkosti.

3. Po dobu trvárrí nájrrru zajistí nájemce instalaci vëcí v optimálních svètlenlich, vlhkostních a teplotních
podmínkách. Vðci budou instalovány bez mechanickfch zásahú do jejich hmotné podstaty. Vðci budou

umísteny v dostateðné zabezpeðené prostoie. Na vécech nebude po dobu nájmu bez souhlasu

pron aji m atele p rovádèn iádni¡ konzervátorskri zásah.

ð1. rv.

1. Právní odpovèdnost za zaprijðené véci nastává okamãikem fyzického pËevzetí. Dopravu na místo

urðení a zpèt do místa vrácení(52 Opocno) zajistínájemce na svúj náklad a nebezpeðí.

2. Véci mohou brit fotografovány, filmovány ðijinak reprodukovány

3. Nájemce je na äádost pronajimatele povinen kdykoliv véci zpiístupnit ke kontrole jejich stavu a

k provedení inventarizace.

CI. V.

1. Za nájem vécí z mobiliárního fondu SZ Opoðno stanovuje pronajírnatel nájemci smluvní nájemrré ve

v1iði 56.000,- Kð + 2L% DPH., ti. 67.760,- Kð s DPH (slovy: ðedesátsedmtisícsedmsetðedesát korun

ðeskúch), Cástka bude uhrazena jednorázové na základé faktury vystavené pronajímatelem.

cl. vt.
J.. Piípadné spory vzniklé v souvislost¡ s touto smlouvou se budou ie5it podle právního Íádu ðeské

republiky a smluvní strany sc dohodly, äe místnè piísluðnrim soudem bude Okresní soud v Liberci.

2. Vyhotoveno ve ðtyÍech stejnopisech, ptiëemi nájemce obdräí jedno pare a pronajimatel obdråí tii
pare.

3. Smluvní strany berou na védomí, äe tato smlouva múãe podléhat uveiejnéní dle zákona ë,.34012015

Sb., o zvláËtních podmínkách úðinnosti nékterrich smluv, uveÉejñovánÍ téchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znéní pozdëj5ích piedpisú. O tom, zda tato smlouva bude v registru

uveiejnèna, rozhoduje NpÚ. Tato smlouva nabrivá platnosti a úðinnosti dnem podpisu obðma smluvními
,l

-

2. Vëci nesmí nájemce dále ptrjöovat ani pienechat k uZívání jinérru a srrrí je vyuZívat pouze k úöelu

stanovenému v této smlouvè. Nájemce je povinen véci vrátit nejpozdéji do 05. 07.2019.

3. JestliZe nájenrce uåívá véci v rozporu s podmínkami stanovenfmi touto smlouvou, je pronajímatel

oprávnðn poãadovat okamäité navrácení vécí, a to bez nároku nájemce na vrácení uhrazené ðástky za

náiem vècíanijejí pomërné ðásti.

ð1. lr.

L Uvedené vèci zústávají v majetku ðeské republiky, se kterrim je pÉísluðnri hospodaiit Národní

památkovli ústav, územní památková správa na Sychrové.

ð1. lu.

1. Vèci nemusí bft nájemcem po dobu nájmu poji5tèny. Nájemce ruðí za jakékoliv poðkození,

znehodnocení, zkázu nebo ztrátu vécí, at' vznikly jakf rnkoliv zpúsobenr, a to od okamåiku jejich fyzického

pÍevzetí aä do vrácení zpét pronajímateli (o místu, kam budou vðci vráceny, rozhoduje vlihradné

pronajímatel). V piípade vzniklé Skody je pro stanovenívri5e náhrady rozhodná penëZní hodnota urðená

soudním znalcem v pËíslu5ném oboru.

2. Nájemce zajistí, aby véci nebyly pii vracení pronajírnateli vystaveny po ðas nakládání a transportu

teplotním ðokúm a v'ikyvrim vlhkosti.

3. Po dobu trvárrí nájrrru zajistí nájemce instalaci vëcí v optimálních svètlenlich, vlhkostních a teplotních
podmínkách. Vðci budou instalovány bez mechanickfch zásahú do jejich hmotné podstaty. Vðci budou

umísteny v dostateðné zabezpeðené prostoie. Na vécech nebude po dobu nájmu bez souhlasu

pron aji m atele p rovádèn iádni¡ konzervátorskri zásah.

ð1. rv.

1. Právní odpovèdnost za zaprijðené véci nastává okamãikem fyzického pËevzetí. Dopravu na místo

urðení a zpèt do místa vrácení(52 Opocno) zajistínájemce na svúj náklad a nebezpeðí.

2. Véci mohou brit fotografovány, filmovány ðijinak reprodukovány

3. Nájemce je na äádost pronajimatele povinen kdykoliv véci zpiístupnit ke kontrole jejich stavu a

k provedení inventarizace.

CI. V.

1. Za nájem vécí z mobiliárního fondu SZ Opoðno stanovuje pronajírnatel nájemci smluvní nájemrré ve

v1iði 56.000,- Kð + 2L% DPH., ti. 67.760,- Kð s DPH (slovy: ðedesátsedmtisícsedmsetðedesát korun

ðeskúch), Cástka bude uhrazena jednorázové na základé faktury vystavené pronajímatelem.

cl. vt.
J.. Piípadné spory vzniklé v souvislost¡ s touto smlouvou se budou ie5it podle právního Íádu ðeské

republiky a smluvní strany sc dohodly, äe místnè piísluðnrim soudem bude Okresní soud v Liberci.

2. Vyhotoveno ve ðtyÍech stejnopisech, ptiëemi nájemce obdräí jedno pare a pronajimatel obdråí tii
pare.

3. Smluvní strany berou na védomí, äe tato smlouva múãe podléhat uveiejnéní dle zákona ë,.34012015

Sb., o zvláËtních podmínkách úðinnosti nékterrich smluv, uveÉejñovánÍ téchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znéní pozdëj5ích piedpisú. O tom, zda tato smlouva bude v registru

uveiejnèna, rozhoduje NpÚ. Tato smlouva nabrivá platnosti a úðinnosti dnem podpisu obðma smluvními
,l

-

2. Věci nesmí nájemce dále půjčovat ani přenechat k užívání jinému a smí je využívat pouze kúčelu
stanovenému v této Smlouvě. Nájemce je povinen věcí vrátit nejpozději do 05.07. 2019.

3. Jestliže nájemce užívá věci v rozporu S podmínkami Stanovenýmí touto Smlouvou, je pronajímatel
oprávněn požadovat okamžité navrácení věcí, a to bez nároku nájemce na vrácení uhrazené částky Za
nájem věcí ani její poměrné části.

ČI. ıı.
1. Uvedené věci Zůstávají vmajetku České republiky, Se kterým je příslušný hospodařit Národní
památkový ústav, územní památková Správa na Sychrově.

CI. lll.
1. Věci nemusí být nájemcem po dobu nájmu pojištěný. Nájemce ručí Za jakékoliv poškození,
Znehodnocení, Zkázu nebo Ztrátu věcí, ať vznikly jakýmkoliv Způsobem, a to Od Okamžiku jejich fyzického
převzetí až do vrácení zpět pronajímateli (o místu, kam budou věci vráceny, rozhoduje výhradně
pronajímatel). V případě vzniklé škody je pro stanovení výše náhrady rozhodná peněžní hodnota určená
Soudním znalcem v příslušném Oboru.

2. Nájemce zajistí, aby věci nebyly při vracení pronajírnateli vystaveny po čas nakládání a transportu
teplotním šokům a výkyvům vlhkosti.

3. Po dobu trvání nájmu Zajistí nájemce instalaci věcí v optimálních světlených, vlhkostních a teplotních
podmínkách. Věci budou instalovány bez mechanických zásahů do jejich hmotné podstaty. Věci budou
umístěny v dostatečně zabezpečené prostoře. Na věcech nebude po dobu nájmu bez souhlasu
pronajímatele prováděn žádný konzervátorský Zásah.

ČI. ıv.
1. Právní odpovědnost Za Zapůjčené věci nastává okamžikem fyzického převzetí. Dopravu na místo
určení a Zpět do místa vrácení (SZ Opočno) Zajistí nájemce na svůj náklad a nebezpečí.

2. Věci mohou být fotografovány, filmovány či jinak reprodukovány.

3. Nájemce je na žádost pronajímatele povinen kdykoliv věci Zpřístupnit ke kontrole jejich Stavu a
k provedení inventarizace.

ČI. v.
1. Za nájem věcí Z mobiliárního fondu SZ Opočno stanovuje pronajímatel nájemci Smluvní nájemné ve
výši 56.000,- Kč + 21% DPH., tj. 67.760,- Kč sDPH (slovy: šedesátsedmtisícsedmsetšedesát korun
českých). Částka bude uhrazena jednorázově na základě faktury vystavené pronajímatelem.

ČI. VI.
1. Případné Spory vzniklé vsouvislosti stouto smlouvou Se budou řešit podle právního řádu České
republiky a Smluvní Strany se dohodly, že místně příslušným Soudem bude Okresní soud v Liberci.

2. Vyhotoveno ve čtyřech Stejnopisech, přičemž nájemce obdrží jedno pare a pronajímatel obdrží tři
pare.

3. Smluvní Strany berou na vědomí, že tato smlouva může podléhat uveřejnění dle zákona Č. 340/2015
Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru Smluv
(Zákon O registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů. O tom, Zda tato smlouva bude v registru
uveřejněna, rozhoduje NPÚ. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními
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stranam¡. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveiejnèní dle piedchozího odstavce, nabude

úðinnosti dnem uveiejnëní.

4. SmluvnÍstrany se zavazujíspolupûsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem ë.320/20AL Sb., o

finanðní kontrole ve veÈejné správö a o zmðnè nèkterlich zákonú (zákon o finanðní kontrole), ve znëní

pozcJðjðích piedpisú.

5. Smlouvu je moåno mðnit ði doplñovat vlihradné písemnlimi ðíslovanlimi dodatky

6. Smluvní strany prohlaSují, åe tuto smlouvu uzavÍely podle své pravé a svobodné vüle prosté omylú,

nikoliv v tísni a ie vzájemné plnðní dle této smlouvy není v hrubém nepomèru. Smlouva je pro obè

smluvní strany urðitá a srozumitelná.

V Opoðnë dne: 2. ðervence 20L9 V Praze dne: z q"'åt$
Za pronajímatele Za nájemce

J

stranam¡. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveiejnèní dle piedchozího odstavce, nabude

úðinnosti dnem uveiejnëní.

4. SmluvnÍstrany se zavazujíspolupûsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem ë.320/20AL Sb., o

finanðní kontrole ve veÈejné správö a o zmðnè nèkterlich zákonú (zákon o finanðní kontrole), ve znëní

pozcJðjðích piedpisú.

5. Smlouvu je moåno mðnit ði doplñovat vlihradné písemnlimi ðíslovanlimi dodatky

6. Smluvní strany prohlaSují, åe tuto smlouvu uzavÍely podle své pravé a svobodné vüle prosté omylú,

nikoliv v tísni a ie vzájemné plnðní dle této smlouvy není v hrubém nepomèru. Smlouva je pro obè

smluvní strany urðitá a srozumitelná.

V Opoðnë dne: 2. ðervence 20L9 V Praze dne: z q"'åt$
Za pronajímatele Za nájemce

J

Stranami. Pokud tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude
účinnosti dnem uveřejnění.

4. Smluvní Strany Se Zavazují Spolupůsobit jako osoba povinná v Souladu Se Zákonem č. 320/2001 Sb., o
finanční' kontrole ve veřejné Správě a O Změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve Znění
pozdějších předpisů.

5. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky,

6. Smluvní Strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely podle Své pravé a Svobodné vůle prostě Omylů,
nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této Smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě
Smluvní Strany určitá a Srozumitelná.

V Opočně dne: 2. července 2019

Za pronajímatele:

V Praze dne: Z .44 -Ía//Jíôl

Za nájemce:

b.)




