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Smlouva č. 0-61-2021
o krátkodobém podnájmu prostor sloužících podnikání

v Obecním domě v Praze

pro akci:

Reprezentační ples Českého rozhlasu 5.3.2022

uzavírana' strahamr dle zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

|. Smluvní strany ]

1. NÁJEMCE: Obecní dům, a.s.
sg sídlem: nám Republiky1090/5, 11121 Praha 1
ICL 27251918
DIC: CZ27251918 (je plátcem DPH)
zastoupen: Mgr. Vlastimil Ježek. předseda představenstva

a Mgr. Jan Lacina, místopředseda představenstva
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č. 9990
bank. spojení. Ceskoslovenska obchodní banka, as , č. ú. 220080516/0300

(dáíe jen „nájemce )

a

2. PODNÁJEMCE: Český rozhlas (veřejnoprávní instituce)
se sídíem: V1hohradska'1409/12, 120 00 Praha 2
JČ: 45245053
DIČ: CZ45245053
zástupce. Mgr, Jiří Hošna, ředitel Komunikace, marketingu a obchodu
Kontaktní e-maH. adresa: komunikace©rozh1as.cz
bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 1001040797/5500
zápis v OR: veřejnoprávní instituce zřízená zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém

rozhlasu

(dále jen podnájemce )

Je—H podnájemce podnikatelem, tvoří přílohu c. 3 k této smiouvě kopie výpisu podnájemcezobchodního rejstříku. Nenífli podnájemce. který je podnikatelem, zapsaný vobchodním rejstříku,
tvoří Přílohu č. 3 k této smlouvě kopie jeho živnostenského oprávnění (výpis ze živnostenského
rejstříku).

[ H. Úvodní ustanovení ?

Nájemce je podle Nájemní smlouvy (3. NAO/58/01/007368/2005 ze dne 22.7.2005 mezi hlavním
městem Praha a Obecním domem, a.s.. schválené usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1091 zedne 19.7 2005. nájemcem nemovitostí. a to objektu č.p. 1090 na stavební parcele č. parc 588
(budovy Obecního domu v Praze) a pozemku 6. parc. 588, oboje v Katastrálním území Staré Město,
obec Praha. zapsaných vkatastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu.
Katastrální pracoviště Praha na LV 122.

Nájemce je oprávněn na základě Nájemní smlouvy Č. NAO/58/01/007368/2005 ze dne 22.7.2005
přenechat prostory specifikované v této stouvě, nacházející se v budově Obecního domu. na adrese
nám Republiky 1090/5. 111 21 Praha 1 (dále jen „Obecní dům“), podnájemcš do podnájmu za
smiuvních podmínek vyplývajících z této smlouvy.
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Hl. Předmět, doba, účel podnájmu J

Nájemce touto smlouvou přenechá níže uvedené prostory, nacházející se v budově Obecního domu,

podnájemci do podnájmu na dobu určitou od 5.3.2022 10:00 hod. do 6.3„2023 2:00 hod. a

podnájemce tyto prostory k užívání přijímá:

a Smetanova sín, Sladkovského sál, Palackého sál, Primátorský sál, Riegrův sál a Grégrúv sál

(dale Jen spo!ečně „předmět podnájmu").

Podnájemce bude předmět podnájmu užívat za účelem uspořádání Reprezentačniho plesu

(dále jen akce“) vdobě od 5.3.2022 19:00 hod. do 24:00 hod pro přibližně 500 účastníků kteří

budou v souladu s účelem podnájmu a souh1asem podnájemce předmět podnájmu užívat. Specmkace

předmětu, účelu, doby podnájmu a Úhrady za podnájem jsou uvedeny v Příloze č. 1 k této smlouvě,

ktera je její nedHnou součastí.

O předání a převzetí předmětu podnájmu při zahájení podnájmu a po skončení podnájmu sepíší

nájemce a podnájemce protokol akce, jehož vzor tvoři Přílohu č. 5 k této smlouvě.

F [V. Služby, jejichž poskytování je spojeno s podnájmem _!

IV. 1.

Nájemce podnájemci zajistí v předmětu podnájmu tyto základní služby:

- vytápění,
- klimatizaci,
- zakladní osvětiení,

— přípravu sam (tj. uspořádání mobiliáře podie požadavků podnájemce).

- zak1adní uklid předmětu podnájmu před a po akci — kromě likvidace odpadu.

(dalejen společně Základní služby )

IV. 2.

Smluvní strany se dohodly. že zakladní s1užby jsou součástí úhrady za podnájem: která je uvedena

v čl. V. této smlouvy a v Příhoze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Podnájemce odpovídá za likvidaci odpadu a zavazuje se ji na své naklady samostatně zajistit. Pokud

tak podnájemce neučiní a odpad bude k okamžiku ukončení smlouvy ponechán podnájemcem

v prostorách Obecního domu, sjednaly smluvní strany paušální částku (naklad) za likvidaci odpadu ve

výši 10.000,- Kč bez DPH, kterou se podnájemce zavazuje zaplatit nájemci na základě daňového

dokladu vystaveného nájemcem dle čl. VI|.„ odst. VH. 1. této smlouvy,

IV. 3.

Pokud se strany dohodnou, že nájemce poskytne podnájemci i jiné, než Základní siužby spojené

s podnájmem (dále jen „další služby"): bude tato dohoda stran 0 dalších s]užbach a jejich ceně

(Příloha č. 4 — Ceník da1ších s1užeb) tvořit obsah protokolu akce (Příloha č. 5 - Protokol akce). Cenu

za nájemcem poskytnuté další služby zap1aíí podnájemce př1 konečném vyúčtování akce d\e čl. VII

této smlouvy.

N. 4.

Podnájemce bere na vědomí, že cateringovými společnostmi na'jemce jsou společnosti Vyšehrad

2000 a.s.: IČ: 60197315, síd1em Vratisiavova 17/38, 128 00 Praha 2 a Foodway Catering s.r.o., IČ

074 24 388, se sídlem Říční 539/2, Malá Strana. 118 00 Praha 1. Podnájemce má právo využít 1

jineho caterera, pokud nahlásí tohoto caterera zastupci nájemce před konáním akce a zaroven splní

podmínky nájemce stanovené pro s1užby takovéhoto caterera a uzavře snajemcem sám nebo

podnájemcem zvolený caterer samostatnou sm1ouvu o podnájmu cateringových prostor tak, jak níže

uvedeno Podnájemce bere na vědomí. že nezbytnou podmínkou pro činnostjmého caterera. nežjsou

výše uvedené cateringove spo1ečnost1 nájemce v ramd pořáda'ni akce pod1e této smlouvy, je časově

omezené přenechání podnájmu alespon jedne přípravny (místností č. 5029 a/nebo místnosti č. 6090)

na za'k1ade samostatné smlouvy o pOdHÉJmU cateringových prostor ve znění určeném nájemcerr
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kterou uzavře podnájemce nebo jím zvolený caterer sna'jemcem, a to za smluvních podmínekstanovených nájemcem.

V. Úhrada za podnájem a za služby —J

Smluvní Úhrada za užívání předmětu podnájmu činí 439.000; Kč bez DPH (dáše jen úhrada zapodnájem“).

Smluvními stranami sjednane Základní služby jsou součástí úhrady za podnájem uvedene shorav tomto článku smlouvy.

Cena za další služby se stanoví na základě protokolu akce a ceníku dalších sjužeb uvedenýchv Příloze č. 4 a v Příloze č. 5 této smlouvy.

Ke všem shora uvedeným částkám bude nájemcem účtována daň z přidané hodnoty v zákonné výši(dájejen „DPH").

L Vl. Jistota j
Podnájemce se zavazuje. že na bankovní účet nájemce v této smlouvě uvedený uhradí ha zákjedenájemcem vystavené faktury vtermjnu nejpozděj' do sedmi (7) dnů před konáním akce smluvnímistranami sjednanou jistotu ve výši 100 % částky představující sjednanou úhradu za podnájem (včetněDPH). tj. celkem částku ve výši 531190,- Kč. Nezaplatí-Ii podnájemce jistotu ve stanovené lhůtě a toani do dvou dnů od doručení písemné výzvy na emailovou kontaktní adresu, která je uvedenavzáhlaví této smlouvy. je nájemce oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit stím, žepodnájemce je povinen zaplatit nájemci za nesplnění tohoto smluvního závazku smfuvnímj stranamisjednanou smluvní pokutu ve výšr rovnající se jistotě bez DPH. Vpřípadě. že podnájemce zapjatjnájemci částečné plnění na úhradu jjstoty. je nájemce oprávněn na úhradu smjuvm' pokuty uvedenevtomto čl. V1, smlouvy jednostranně započítat takto přijatou část plneni od podnájemceJednostranným odstoupením nájemce od smlouvy nezaniká nárok nájemce ha smiuvm' pokutu apovinnost podnájemce k zaplacení takto sjednané smluvní pokuty.

Ji Datum splatnosti J Částka (CZK) J Procentajistoty _J
25.2.2022 J 531.190- J 100,0 J

Jistota zajišt'uje spjnění povinností podnájemce z této smlouvy a uspokojení nároků. které nájemcivzniknou vdůsjedku takovéhoto porušení smlouvy podnájemcem. Smluvní strany se dohodjy, žejistota uhrazena Podnájemcem Nájemcí podle této smlouvy nebude po celou dobu trvání podnájmu ajejího deponování na účtu nájemce úročena

[ VH. Vyúčtování úhrady za podnájem a za poskytnuté služby ]

Vl|.1.

Nájemce vyúčtuje podnájemcem zaplacenou jistotu (čl. V1. smlouvy) proti dohodnure úhradě 7apodnájem, cene dalších služeb (ól. v. smlouvy) a případně odstupnemu dle čl. VIII. této smlouvy, a to
na základě daňového dokladu (faktury). Případný nedoplatek ztohoto vyúčtování je podnájemcepovinen uhradit nájemcr ve lhůtě splatnosti 24 dnů od data vystavení faktury nájemcem zapředpokladu, že k doručení faktury podnájemci dojde do tří dnů od data vystavení V případěpozdějšího doručení faktury činí splatnost 21 dnů od data jejího skutečného doručení podnájemcj.Faktura musí mít veškeré náležitostí dje platných právních předpisů.
VH. 2.

Za den zaplacení jakekojí částky. která má být nájemcr dle této smlouvy podnájemcem uhrazena. sepovažuje den, kdy je přísjušná finanční částka připsána na účet nájemce
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VH. 3.

Nájemce, jakožto poskytovatel zdanitejneho pjnénj prohlašuje, že není v souladu s 5 10621 zákona č,

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dá!e jen ,ZoDPH“). tzv. nespolehjjvým

plátcem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že podnájemce jako příjemce zdanitelneho plnění

bude ručit v souladu s € 109 ZoDPH za nezapjacenou DPH (zejména v případě, že bude nájemce

prohjašen za nespolehljveho plátce), je podnajemce oprávněn odvest DPH přímo na účet příslušného

správce daně Odvedenjm DPH na účet přísiušneho správce daně v případech dje předchozí věty se

považuje tato část ceny zdanitejneho plnění za řadně uhrazenou. Podnájemce je povinen o provedení

uhrady DPH die tohoto odstavce vydat na'jemci písemný dokjad

Vlll. Odstoupení od smlouvy zčásti (zrušení podnájmu jednotlivých prostor),

odstoupení od smlouvy jako celku (zrušení plánované akce) podnájemcem

VIIl. 1.

Podnájemce je oprávněn kdykoli před dnem zahajeni doby podnájmu písemné oznamit nájemci, že

některý z nebytových prostor předmětu podnájmu anebo žádný z nich ve sjednané dobe nehodlá

využít, a to ať již zjakehokoli důvodu, a od této smlouvy zčásti nebo zceja odstoupit. V případě, že

podna'jemce odstoupí od smlouvy pouze ohledne časti nebytových prostor předmětu podnájmu, nemá

toto odstoupení vjjv na pjatnost a účinnost této smlouvy jako cejku.

Vlll. 2.

Podnájemce je povinen oznámení o odstoupení do 14 dnů ode dne jeho zaslaní potvrdit, a to formou

doporučeného dopisu s tím, že účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupenj

nájemcj. Nepotvrdí-Ii podnájemce nájemci oznámení o odstoupení doporučeným dopisem, má se za

to, že podnájemce od smjouvy neodstoupil, a to ani z části

\llll. 3.

Jako způsob ukončení smlouvy podnájemcern sj smjuvnj strany sjednajy možnost zapjaceni

odstupneho. Cástka připadající na odstupné se určí ze sjednane Úhrady za podnájem a stanoví se

takto:

. 100 %, pokud písemne oznamení podnájemce o ukončení smlouvy bude doručeno v dobe kratší

než 15 kalendářních dnů před prvým dnem podnájmu dle této smlouvy

. 80 %„ pokud písemné oznámení podnájemce o ukončení smlouvy bude doručeno v rozmezí

16-60 kalendářních dnů před prvým dnem podnájmu dle této smlouvy

. 50 %, pokud písemné oznamení podnájemce o ukončení smlouvy bude doručeno v rozmezí

61-90 kalendářních dnů před prvým dnem podnájmu dle této smlouvy

a 10 %, pokud písemné oznámení podnájemce o ukončení smlouvy bude doručeno vrozmezí

91-180 kalendářních dnů před prvým dnem podnájmu dle této smlouvy.

Odstupné může nájemce čerpat zjistoty (dle čl. V! této smlouvy). pokud již byla podnájemcem

alespoň zčásti složena na účet nájemce. Jestliže jistota nebyla dosud ani zčásti složena

podnájemcem na účet nájemce nebo výše jistoty nepokryje stanovene odstupné, nájemce zašle

podnájemci daňový a účetni dokjad (fakturu) na příslušné odstupné či jeho rozdíl & podnájemce je

povinen ji uhradit v termínu splatnostl.

VHI. 4.

Jako způsob ukončení smlouvy podnájemcem jen zčásti (tj. že některý z nebytových prostor předmětu

podnájmu nehodlá ve sjednané dobe využít) si smluvní strany sjednaly možnost zaplacení

odstupneho (dále jen „částečné odstupné"). Částka připadající na částečné odstupné se určuje

z Úhrady za podnájem sjednané za nebytove prostory předmětu podnájmu, od njchž podnájemce

odstoupil a stanoví se ve stejné výši jako vodstavcj Vllj. 3. Úhrada částečného odstupneho se

provede způsobem uvedeným v odstavci Vllj. 3 smlouvy.
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lX. Další ujednání

IX. 1.

Podnájemce bere na vědomí. že pokud jím bude v souvislostj s podnájmem dje této smlouvy
provozována veřejná hudební produkce ve smysju 5100 odst 5 a násj. zák, č. 121/2000 Sb.. zákon o
právu autorském o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon), je povinen oznamjt příslušnému kojektivnímu spravcj (Ochranný svaz autorský pro práva k
dítům hudebním - OSA) program teto produkce ve smyslu & 100 odst. 6 tohoto zákona a dále se
podnájemce zavazuje zaptatit veškere autorské poplatky za takovouto veřejnou produkci ze svého.
Podnájemce odpovida nájemci za Škodu, ktera nájemci vznikne porušením te'to oznamovací. jakož j
uhrazovací povinnosti podnájemce.

IX. 2.

Podnájemce se zavazuje dodržovat Obecne povinnosti podnájemců. jak jsou uvedeny v Příloze Č. 2
této smlouvy, včetne přísného zakazu kouření vpředmétu podnájmu, svýjimkou tech nebytových
prostor předmětu podnájmu. ktere jsou ke kouření vyhrazene a viditelné označené.
V případě porušení zákazu kouření v předmětu podnájmu bude podnájemci účtována smjuvní pokuta
včástce 2.000; Kč za každého účastníka akce, který nedodrží tento zákaz, což bude uvedeno v
příslušném protokolu akce. Podnájemce se takovouto smíuvní pokutu zavazuje zaplatit najemm na

jeho výzvu

IX. 3.

Podnájemce bere na vědomí a souhlasí s tím. že v prostorách Obecního domu v Praze je zakázáno
kouření tabákových výrobků (včetne elektronických cigaret). Tímto není dotčeno pravo podnájemce na
umístění reklamy nebo rekjamnjho stánku výrobce tabákových výrobků (včetně ejektronických cigaret)
po dobu podnájmu dle této smjouvy. avšak za podmínky, že takoveto tabákové výrobky nebudou
nabízeny k přímé konzumaci (přímému užití) v prostorách Obecního domu v Praze a to ani

prostřednictvím vzorků tabákových výrobků (včetne ejektronických cigaret) V případě porušení
povjnnostj stanovene podnájemm v tomto ustanovení smlouvy se smluvní strany dohodly na
povjnnostj podnájemce zapjatit nájemci smluvní pokutu ve výši 50000,- Kč a podnájemce je povinen
takovouto smluvní pokutu zapjatit nájemci na jeho výzvu.

IX. 4.

Nejpozdejj do 18.2.2022 se na výše uvedenou adresu nájemce dostaví osoba písemně— pověřena
kzastupovaní podnájemce ve věci p!něnj této smlouvy jako zástupce podnájemce a spolu s
pověřeným pracovníkem nájemce (dále jen „správce“) projednají konkretní průběh podnájmu (akce).
Vpřípadě, že touto osobou bude Kristýna Fořtová, nevyžaduje nájemce písemné pověření
zastupovaním.

IX. 5.

Podnájemce bere na vědomí a přijímá, že v případě pořádání jakekoliv akce podle této smlouvy ma
nájemce ve Smetanové síni pro svou potřebu trvale vyhrazené prostory označené jako Balkon I.. II., 1.

pořadí vlevo a Balkon I., II. 1. pořadí vpravo. Nájemce není povinen kúhrade žadneho finančního
pinení podnájemci za tyto prostory po dobu konání akce.

1X.6.

Podnájemce se zavazuje. že předmět podnájmu bude užívat tak, aby svojí činností neomezjj nad míru
obvyklou činnost nájemce a ostatních podnájemců, jakož i jiných osob užívajících prostory Obecního
domu. Podnájemce v této souvislosti bere na vědomí, že akce podnájemce, pro kterou sí podnájemce
podnajj'ma předmět podnájmu podle této smjouvy. nesmí zapříčinit to. aby prostory Obecního domu

nebyly přístupné nájemci a/nebo podnájemcům a/nebo jiným třetím osobám, které tyto prostory
využívají ke své činnosti a navštěvují.

IX. 7.

Smluvní strany se zavazují, že v případě. že se nebude moci akce uskutečnit v termínu die této

smlouvy v důsjedku Šíření pandemie COVID-19 a v důsledku s tím souvisejjch opatření nařízených
příslušnýmj orgány státní správy směřujících k omezení teto pandemie, zahájí strany v co nejkratším
termínu jednání o změně smlouvy za účelem jejího plnění vjinern termínu. případně o jjne
oboustranné přijatelné změně smlouvy. V případě, že smluvní strany nedosáhnou nejpozdejj ve jhůtě
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7 dnů před plánováním konáním akce dohody dle věty první tohoto odstavce, dohodiy se, že platnost
smlouvy ktomuto dni končí a žádná ze smluvních stran nemá nárok na náhradu Škody či jiný nárok

související s nesplněním povinností smjuvních stran dle teto smlouvy, Pro zamezení pochybností se
nemožností uskutečnit akci rozumí i situace, kdy přijata omezení neumožňují konání akce v rozsahu či

za podmínek, který podanjemce zamýšlel. V případě že dojde k přijetí opatření znemožňující konání
akce 7 dnů a méně před termínem akce dje této smlouvy neuplatní se ustanovení čla'nku VI. teto
smjouvy.

X. Důsledky porušení této smlouvy

Strany ujednaly, že:

X. 1.

poruŠí-Ii podnájemce hrubým způsobem tuto smlouvu (dojde k poškození předmětu podnájmu,
předmět podnájmu bude využíván v rozporu se sjednaným účelem podnájmu apod.) anebo

nepřevezme či nepředá nájemci předmět podnájmu, nebo odmítne bezdůvodně podepsat předávací
protokol, náleží nájemci smluvní pokuta ve výši 20 % jistoty dle čl. Vl. této smlouvy. Pro zamezení

pochybností se poškozením předmětu nájmu rozumí podstatne poškození, které není s ohledem na
povahu akce nema' povahu obvyklého opotřebení vecí.

X. 2.

je-H podnájemce v prodlení s uhradou faktury vystavené nájemcem podle článku VII, této smlouvy
náleží nájemci smluvní pokuta ve výši 005 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Xl. Odstoupení nájemce od smlouvy

Nájemceje oprávněn od smlouvyjednostranne odstoupit

XL 1.

vyskytne—Ij se v objektu nebo v předmětu podnájmu technická anebo jina závada. která znemožňuje
podnájem těchto prostor k účeju, který strany v této smlouvě, resp. její Příloze č. 1 sjednaly,

X1. 2.

nedostaví—Ii se zástupce podnájemce k nájemci do doby dohodnuté v odstavci IX. 4. této smlouvy a
ani vnáhradním termínu, který mu pro tento případ nájemce písemně oznámí, nedohodnou-Ii se
stranyjjnak.

X1. 3.

poruŠí-H podnájemce přes předchozí (a to i ústní) výzvu nájemce tuto smlouvu hrubým způsobem
(dojde kpoškozovaní předmětu podnájmu nebo předmět podnájmu bude využíván vrozporu se
sjednaným účelem podnájmu, podnájemce anebo osoby, které se v předmětu podnájmu nacházejí,
poruší povinnosti stanovené v Obecných povinnostech podnájemců, apod.). Vtomto případě je
podnájemce povinen na výzvu spravce okamžitě předmět podnájmu bez zbytečného prodlení vykiidjt.

XI. 4.

poruší—H podnájemce svoji povinnost uvedenou v článku IX. 6. této smlouvy.

XI. 5.

Okamžikem doručení oznámení o odstoupení se tato smtouva ruší. Nezanikají pouze ta práva a
povinnosti smluvních stran, u kterých tak stanoví zákon anebo u kterých z této smlouvy vyplývá že

mají trvat i nadále (povinnost úhrady za podnájem za dobu tn/a'ní podnájmu, nárok na odstupné, nárok

na zaplacení smluvní pokuty apod.). V případě, že dojde k odstoupení nájemce dle článku XI. 1. této

smlouvy: vratí nájemce podnájemct do 10 dnů jístotu v celé její výšj na účet podnájemce dle čianku |.

této smjouvy stím že tímto budou mezi smjuvními stranami této smlouvy vypořádány veškeré

vza'jernne nároky vypjývající z takovéhoto ukončení smtouvy.
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J Xll. Závěrečná ustanovení

XII. 1.

Dohoda stran o změnách teto smíouvy, týkající se predmetu podnájmu. účetu a doby podnájmu. výše
a spjatnosti úhrady za podnájem. musí být učínena písemně a bude tvořit dodatek této smlouvy.

XII. 2.

Smlouva nabývá platností dnem jejího podpjsu obema smluvními stranami. Smlouva nabýva u'čjnnosti
dnem uverejneni vregjstru smjuv ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb.
vplatnem znení.(za'kon o regjstru smjuv). Uveřejnění smlouvy vregistru smluv zajistí na vjastní
naklady nájemce.

Xll. 3.

Smluvní strany prohlašují, že se podrobne seznamilý s celým textem této smlouvy. včetně jejich příloh
(s výjimkou Přílohy č. 5 - Protokol akce, která bude přiložena ke smlouvě později), kterýjejjm jasný a
srozumitelný, a že si nejsou vedomy žádných právních překážek, které by uzavření této smlouvy
branijy nebo způsobovaly její nepjatnost Strany zajistily provedení veškerých úkonů nutných k
uzavření této smtouvy a smlouvu podepisují jejích oprávnění zastupci.

XII. 4.

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasj s tjm, že údaje (dále jen „metadata“). budou vyloučena
z uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. v pjatnem znení Tímto však
není dotčeno uveřejnění techto metadat v registru smluv a poskytnutí těchto informací, pokud bude
podnájemce povinen tyto informace poskytnout podte předpisů upravujících svobodný přístup

k informacím.

Xll. 5.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s pjatnostj orjginaju Podnájemce obdrží dve
(2) vyhotovení smjouvy, dvě (2) vyhotovení smjouvy obdrží nájemce.

_ Podpisyjsou uvedeny na další straně smlouvy ------------------------------

l



Smlouva č 0-61-2020

Přílohy:

Ot _A Specifikace předmětu, účelu a doby podnájmu úhrady za podnájem
č. 2 Obecné povinnosti podnájemců
č. 3 Kopie výpisu podnájemce z obchodního rejstříku nebo kopie zakládací (zřizovací) listiny nebo

kopie živnostenského oprávnění
č. 4 Ceník dalších služeb
č. 5 Protokol akce — vzor

V Praze dne:

Nájemce: PodnájemCEI 27. 07. 2021

%Čaašaýmh
Vinchmiaka 12. 133380

. n- _ \.

Mgr. Vlastimil Ježek

předseda představenstva

Obecní dům, a.s.

Mgr. Ja Lacina

místopředse a představenstva
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Příloha č. 2
smlouvy()krátkodobémpodnájmuprostor vObecnímdoměv Praze

Obecné povinnostípodnájemců

].

Zástupci smluvních stran

. Vevztahu ke krátkodobýmpodnájemcúmprostornacházejícíchse v Obecním domě(dálejen „předmětpodnájmď')
zastupujenájemceodpovědný pracovník nájemce(dále jen “Správce“), který je po dobupodnájmu(konáníakce)
podnájemcikdjspozicjpředemdohodnutýmzpůsobem (ielefon,pagjngatd.) uvedeným vProtokoluakce.
PodnájemcezastupujeZástupce (vizsmlouvačl. IX.4.) nebo osoba, která sesprávciprokážepověřenimvystaveným
osobouoprávněnoupodnájemcezavazovat.

. Na Správce se Zástupce obrací ve všech záležitostech ohledně předmětu podnájmu a zařízení, která převzal
podnájemcedoužíváníspoluspředmětempodnájmu.

, Správce je rovněžosobouoprávněnouprovádětkontrolupředmětupodnájmuaosobou oprávněnouudělovatZástupci
pokynydleuzavřenépodnájemnísmlouvy(zejménatétopřílohy)a další pokyny,je-Iito nutné kodvráceníhrozící škody
na zdraví,majetkuaživotnímprostředíanebo minimalizaciŠkodyjížvzniklé.

Il.
Protokol akce

. O předánía převzetípředmětupodnájmua o průběhu dobypodnájmu(konání akce) se sepisujeprotokoj(dále jen
„Protokol akce“). VProtokoluakce jsou uváděny veškeré potřebné či stranami vyžádané skutečnosti, a tozejména
přesnýčas, kdypodnájemcepředmětpodnájmupřevzalrespektiveodevzdal zpětnájemci,jeho stav a vybavení,jakož i
zda je předmětpodnájmuuspořádán dle přílohy č. | této smlouvy. Vprotokolu akce jsou dále uváděna veškerá
poškozenímobiliáře, výzdoby sálů,stavebníchprvků avybavení(zařízení)sálů, V tomtopřípaděserovněžpoznamená
časzjištěníškody, popispoškozenía příčinapoškozenía stanoviskopodnájemcek rozsahu a způsobu vzniku škody.
Osoby, kteréProtokol akce sepisujja provádějído něj záznamy, budouuvedeny vždy vjeho záhlaví, Protoko!akce
podepisujezanájemceSprávce& zapodnájemceZástupce Vpřípaděrozdílnýchstanovisektěchtoosob v některé věci,
uvádějísedo Protokoluakceoběstanoviska,přičemžproneodkladnéřešenísituacejerozhodeící stanovisko Správce a
Zástupcejepovinenjehopokyny respektovat.

|||.
Vstup do předmětu podnájmu

Zástupce jepovinenpřed začátkem akcepřevzítod Správcepředmětpodnájmua potvrdit jehopňpravenostpísemně
vProtokoluakce. Po skončení akceje Zástupcepovinenopětpředmětpodnájmuprotokolárněpředat zpětSprávci. Pro
přesnéčasovéurčenidobypodnájmuje závaznýproobě strany časpřevzetía předání uvedený v Protokoluakce.
Předmětpodnájmunažádost Zástupce otevírá & uzavírá Správce, vpřípadě žepodnájemcepožadujeuzamykání
předmětupodnájmuvprůběhuakce(přestávkyapod.)provádíse otomzápisdoProtokoluakce. Pouzamčeníprostor
Správce zajistíokamžitézapnutí systému EZS (elektronický zabezpečovací systém) vpředmětupodnájmu.Takto
zajištěnýpředmětpodnájmubudeotevřenpodnájemciSprávcem pouze zapřítomnostiZástupce. Věciponechané
podnájemcemv takto uzavřených prostoráchpřevezmedlesoupisupřipravenéhopodnájemcempřř uzamčení prostor
Správce, který jepřiotevřeníprostorpředázpět Zástupci
Podnájemcejepovinenumožnitnájemci,Správcineboosobámjímpověřenýmvnezbytnýchpřípadechnapožádání
vstupdopředmětupodnájmu.Nájemcejedáleoprávněndopředmětupodnájmuvstoupiti bezsouhlasupodnájemce,a
to vpřípadě havárií neboje-Ijtonutné kodvrácení hrozící škody na zdraví,majetku a žjvotnímprostředíanebo
minimalizaci škody již vzniklé. Totéž pjatí, bude-Ii pro objekt vyhlášen jeho ostrahou požární nebo bezpečnostní
poplach.

IV.
Kontrola předmětupodnájmu, činnosti podnájemce aohlašovací povinnost

4 Podnájemcejepovinenumožnit Správci včetně osob, které hodoprovázejívstup dopředmětupodnájmu,za účelem
kontrolyplněnípovjnnostípodnájemcestanovených vesmlouvěa vtéto příloze, nesmí tím být všaknarušenanebo
omezenačínnostpodnájemcevpředmětupodnájmu

. Podnájemcejepovinen odstranit nedostatky zjištěné Správcem pň kontrolepředmětupodnájmu,a to ve lhůtě jím
stanovené. Vpřípadě nesplnění této povinnostipodnájemcem, je Správce oprávněn dát podnájemci pokyn
kokamžitému& úplnému vyklizenípředmětupodnájmupodnájemcemijehonávštěvníky.
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Podnájemce je povinen poskytnout Správci jakékoli jím vyžádané jnformace týkající se předmětu podnájmu, popř.
informace související s jeho činností v něm.
Podnájemce je povinen chránit předmět podnájmu včetně jeho výzdoby a mobiliáře jakož i ostatního majetku nájemce
před rozkrádáním, poškozením, zničením, ztrátou nebo zneužíváním a okamžitě nahlásit Správci veškeré zjištěné
nedostatky nebo poškození. Oznámení podnájemce bude zaznamenáno do Protokolu akce, kde Zástupce uvede
všechny okolnosti toho kterého případu, které jsoumu známy.

V.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v Obecním domě

Hlavním cílem zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP) v Obecním domě (dále jen .,OD“) je
předcházet nebo omezovat rizika ohrožující životy a zdraví zaměstnanců.
Nájemce a podnájemce jsou povinni se prostřednictvím svých zástupců vzájemně informovat o rizicích a vzájemně
spolupracovat při zajišťování BOZP a při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního
prostředí pro zaměstnance, kteří plnív průběhu doby podnájmu (konání akce) pracovní úkolyv prostoráchOD.
Podnájemce je povinen v průběhu konání akce dodržovat pokynynájemce (tj, bezpečnostního technika, techniků sálů,
zaměstnanců obchodního oddělení, zaměstnanců elektroúdržby, kteří mají odbornou způsobilost pro práci na el.
zařízeních). Zaměstnanci podnájemce včetně dalších osob, které plní vpředmětu podnájmu a v ostatních prostorách
OD pracovní úkoly v průběhu doby podnájmu (konání akce), nesmí zasahovat do provozujevištních tahů, používat bez
obsluhy zaměstnanců nájemce jevištní stoly a nákladní výtah, zasahovat do rozvoden el. energie a provizorní připojení
elektrospotřebíčú & instalaci prodlužovacím vedení provádět pouze za asistence zaměstnanců ejektroúdržby OD.
V oblasti požární ochrany jsou dále povinni akceptovat veškerá rozhodnutí požárního technika, velitele a členů požární
preventivní hlídky OD.

VI.
Obecná ustanovení

V předmětu podnájmu platí zákaz kouření. Podnájemce je povinen na tuto skutečnost upozornit všechny návštěvníky a
další osoby, které se v předmětu podnájmu nacházejí se souhlasemnebo vědomímpodnájemce.
V předmětu podnájmunení nájemci dovoleno:
- provádění jakýchkoli úprav, které by mohjy znamenat újmu na jeho architektonickém čj provozním vzhledu nebo

způsobit škody na jeho vybavení nebo zařízení. To se týká zejména upevňování transparentů, polepování skel,
obkladů apod.

- při koncertech zabodávat bodce hudebních nástrojů (např. kontrabasů a violoncell) do pódia Smetanovy síně,
Sladkovského a Grégrova sálu

- stěhování či jiná manipulace&mobiliářemv předmětu podnájmu
- stěhování převzatého vybavení (zařízení)
- instalace jakýchkoli technických zařízení podnájemce, výzdoby apod. bez souhlasu nájemce & přítomnosti jeho

odpovědnéhopracovníka.
Umíst'ovat reklamní čj informační materiályv jakékoliv jejich formě mimo předmět podnájmu je zakázáno.

. Nájemce neodpovídá podnájemciani třetím osobám za ztrátu nebo krádež jejichvěcí z předmětu podnájmu pokud tento
nebyl Správcemprotokolárně převzat ( čl. III. odst. 2. této přílohy).

. Podnájemce je oprávněn provádětv předmětu podnájmu pouzečinnost, která odpovídá účelu podnájmu. Není oprávněn
provádět takovou činnost, která by ztížila, či znemožnila užívání jiných prostor v OD anebomohla způsobit újmu nájemu
nebotřetímosobám.

, Podnájemceje povinen zachovávat čjstotu v předmětu podnájmua v zařízení, které spolu s ním užívá.

, Podnájemce likviduje pouze běžný odpad vhodný zhlediska bezpečnosti a hygieny. Předmět podnájmu nesmí být
užíván způsobem, kterým by vznikl jiný odpad.

. Podnájemce je povinen pří skončení podnájmu odevzdat Správci předmět podnájmu ve stavu, ve kterém ho převzal
s přihlédnutím kjeho běžnému opotřebení a zároveň je podnájemce povinen odstranit z předmětu podnájmu veškeré
svoje vybavení, dekoracea prázdné obaly, tak, abymohl být proveden běžný úklid po akci.



Výpis z Regšstru ekonomických subjektů. ČSÚ \! ARES

(Datum aktua/ízace databáze: 15.5.2021)Tento výpis má pouze ínr'ormatívn/ charakter, výp/s nemusi obsahoval nej'éktuá/ně; š/ údaje a nemá žádnou pravm'moc.

Základní údaje

lČO: 45245053
obchodnífirma: ČESKÝ ROZHLAS

statistická právní forma: 361 - Veřejnoprávní instituce (ČTČROČTK)
datum vzniku: 1.1.1992

sídlo: 12000 Praha — Vinohrady. Vinohradská 1409/12
ZÚJ: 500089 _ Praha 2

okres: 020100 — Praha

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE

60100: Rozhlasové vysílání
86210: Všeobecná ambulantní zdravotn/ peče

Statistické údaje

institucionální sektor: podle ESA201O 13110 — Ústřední vládní instituce
velikostní kat. dle počtu zam.: 1500 - 1999 zaměstnanců

Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 226.2021 v 12:17:05
Copyr/ghl © 2021, /\//inisters[vo f/nanc/ CR, ares©mfcncz
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Příloha č. 4

©©©0©©©©©©0©©© Ceník služeb a techniky ©©©0©©©©e©0©©©

v Obecním domě v roce 2021
povinné služby - ostraha a požární dohled

Sazba

hOdinová,
hodinová ,
hgdín.

Osvětlovačusaotu “ hodinová
_Šétnarka.,_. , „ .- , , h_odinqvá_„
_Uklízečkaběhernékce _ _ hedínoyé.,

„ho.eiinqvá

Jiné služby Sazba Cena bez DPH

Netášeníte y_íze . , ___ denní 35 000 Kč
Pronájem zvukové režie

_ , „ hodinová“
F_řipme J_t'kabelovvich_tr_as_, „_ _ _, „ Jedn„_'ová, .
Souhtas; pořízením reportážnífotqgraůe , ,

denní

Souhlassp._ ímreportvideozáznama , _ denni„ __Wlfřl.,9_řípoieíní_„„_.,. , , , , denní,
Inzerce na webových stránkách Obecního domu - kontakt: Lenka Čechová » tel. 420 222 002 107
Výlep plakátů
Prohlídky sálů Obecního domu

Obecní dům, a.s., nám. Republiky 5, Praha 1, www.obecníduma
Tel.: +420 / 222 002129,125,166/e-mai|:pronajmy©obecnidumcz 1/4
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Příloha č. 4

©©©©©©©©©©o©©© Ceník služeb a techniky ©©©0©©©©©©0©©©
v Obecním domě v roce 2021

povinné služby - ostraha a požární dohled

.
Ozvučení sálů & foyer Sazba Cena bez DPH

ěmejtanova síň
, . „ denní „ 20 000 KČ

Smetanova síň - krátké ozvučení jednorázové
Smetanqva síň - dogvušehí lóží

Sladkoysk' sál
_

Sladkgygkebo“

Primátorský sál

Orientálnísalonek 1 900 Kč

Cukrárna 2 900 Kč

Foyer25PĚ3Ú3 5 000 Kč

Připojenívlastnítechniky ke zdrojům CD Cena bez DPH

Smetanovarsíň .
5 900 Kč

Sladkovskéhosál
. 4 000Kč

SběkevskéhoažGrégrůvsél 802Kč
Gregvrůysál

'!

1 500 Kč

1000kč
SJováckýsalonek 1 000Kč

Ctakfáma „21 Kč
Jídelnawu , ___N „ “__
Centrální šatna 1000 Kč

Projekčnítechnika Sazba Cena bez DPH

Dataprojektor Casio XJ-VjOOW,3000 Ansi (přední projekce) denní 1 000 Kč

Dataprojektor Panasonic PT - VW530, 5000 Ansi (přední/zadní projekce) _ „ denpí 1200 Kč
Dataprojektor Panasonic 2 000 Ansi (přednjjprojeklce) _ (_ „„„ŠŠÚM 800 Kč

Notgbook. _ „. , „ _ _„-M __qennf
PlátnszZX_ŠJILŠEŽŠQUÍ&zadmíproíekše)—2k.s___ w „ _ 1k_S/dennf ,_ _
P[átho 9 )(Q,Z'__š_rn__\_/e_Smetanový“ ' přední i zadní projekce, varjabl denní ,10 000 Kč

PlátnoTriped 2><2m stativové (přední projekce) —2 ks 1 ks/denní 300 Kč

Scénická světla Sazba Cena bez DPH

Refjektor EHBJ 090 A04A RAL včetně ;tatívu —4 ks 1 ks/denní 250 Kč

Refjektor FHR 2000 A03A včetně _tlvu _ 2 ks 1 ks/denhí 500 Kč

Obecní dům. a.s., nám. Republiky 5, Praha 1,www.obecnídum.cz
Tel.: +420 / 222 002 129,125,166/e-maíl:pronajmy©obecniduma 2/4



;Pr__od_ejn__ís_tůlve foýer Šmetanovy síně
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©©©0©©©©©©0©©© Ceník služeb a techniky ©©©0©e©©e©e©©©
v Obecním domě v roce 2021

povinné služby- ostraha a požární dohled

R_eprodukto_r_0\_lé _soustavy _Sazba

_ 1_ks_/_<_:l_e_nn|'

_ , _ _, _1k_5/dení,
ReproDBTECHNQLČQIEŠCROMO+_ ___ den_ní_ _
ReproDBT_E__c_HNOLOG|__E_s__D\_/_XD15-2ks _ _ 1ks/denní

Mi_kro__fony— dynamické_ mikrofony Sazba

,?ks/denní
__1 ks/denní

__ __
1 _ks/denní

iser"hlayoyy G3 E\_/V100 2 ks_1_k_s__/denní_

_
Dynamlcky mikrofon (Sennheiser, Shure)— 36 k_s_

*

__ _ __

„

_ _
1ks/d_enní

S _nnheiser, AKGj—20k__s__ s/_d_enní

Mixážní pulty_

Míxážnl pult Soundcraft__6mon___o__

9riske.99kla„d.nv f, „im ' "'“.def—iní"',ůedeínístelekved,

Klavíry, _varhany, bicí
_

Sazba

Koncertní kř[dl_0 Steinwaý D_ 274 velké
___ ____ __ ___ __ _dennl'_

Koncertní křídlo _Steínway A/S_ malé __ __ __ denní
Varhany ___ __ __

hodinová

nlklavíru- pond_ě_l_íp_átek
-so_bot_a,neděle, svátek

mrazova
Jednorázová
hedínwá

_hodínevét
„ , „„ Jednorázqvá.

-ŽQŘPĚŠLÚŠCÍĚJE'svátek,_, , _ Jednqrézová
N aděnívarhan
B_ICIsouprava

Obecní dům, a.s., nám. Republiky 5, Praha 1.www.obecnídum.cz
Te1_:+420 / 222 002 129, 125, 166 / email: pronajmy©obecnidumcz

C__e_nabez DPH

2 000 Kč

600 Kč
600 Kč

500,_.Kš_„
500_Kč

Cena bez DPH

Cena bez DPH
300Kč

400Kč
___1_300Kč

„š 99KČ

______259_KĚ
„30.99Kč,

Cena bez DPH

12 000 Kč

7 000 Kč
7 000 Kč

“''_3__000_kč
2500Kc__
1800Kč
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©©©©©©©©o©e©©© Balíčkové ceny služeb ©©©0©o©©©©0©©©
v Obecním domě v roce 2021

povinné služby - ostraha a požární dohled

Balíček osvětlení - Smetanova síň
Typ akce: konference, koncerty, plesy, společenské večery

Poskytované technika 53,213 CEP.?be.?PPH
JBLightingA12RGB*_8kS. .. „ .. __ , denn" .
JBLightj_ng A12TWhitef4_ks _ _ ___ _ _ denní
JB LightingABRGB 34 ks denní
JB LightingAB TWhite—4ks _ denní
J_B Lighting P ?LE_D_(_II\_A_Yspot —8_ks denní
JB nghti_ng_P7[__EDC_MY spotv 2 ks denní

Varyspan7 —4 ks denní
Futurelight MH 840—8ks_ denní
Strand Bambino 5kw—4ks denní
ADB SH 2057216 denní

ShadowQS-ST sIedovacíspot—Z ks
____

denní
Smokef to_ry Hazerf1 ks

_____ _ _
denní

osv, denní
__Celkem 15 000 Kč

Je možné využít i vlastní obsluhu s/edavacího spotu po zaškolenínašimi zaměstnanci

Balíček ozvučení- Smetanova síň

__Poskytqvenátechnika __ _ Sazba Cena bez DPH__
_______ _ _ _ _L-M_28_90,__NEXOSTM>S118, odposlechyNEXO 45N —4 ks denní

Mixážní pult YAMAHA CL-3 denní

.. _ _. . _ . tgnpyě síni ŠeUBÍ
DataprojektorPanasonic 5000 ANSI denní

Dozvučení lóží _ denní
Mikrofon _4 ks denní
Zvukař _ 1x denní

Celkem 33 000 Kč

Balíček ozvučení - Sladkovského a Grégrův sál

Poskytovaná technika Sazba Cena bez DPH

Ozvučení—_ HK Audio +mí_><_ažnípult YAMAHA QL1
_ __ _ _ __

denní

Stageboxj_NE)(_O zesilovač _ __ __ _ __ denní
_Pláthe_2_>g3 _m (zadnj'a přední prqjekce)

_
denní

Dataprojektqr Panasgní; PT—VW530 _denní
Mtkrofo _ks_ „de.nní.
Zvukař _ denní“ ' ;éíkě'm & 000Kč

Obecní dům, a.s., nám. Republiky 5, Praha 1,www.obecnidum.cz
Tel.: +420 / 222 002 129, 125, 166 / e—mail: pronajmy©obecnidum.cz 4/4



Příloha č. 5 PROTOKOL AKCE
NÁJEMCE

OBECNÍDÚIVI a.s.

055ml DÚM

PODNÁJEMCE

ZÁSTUPCEOBCHODNÍHOODDĚLENÍ:

TECHNIK PROVOZU SÁLÚ: ZÁSTUPCE PODNÁJEMCE:

NÁZEVA TYPAKCE

ZAČÁTEK PŘÍPRAVY: ZAČÁTEKAKCE: KONEC AKCE:

NÁZEVPŘEDÁVANÝCHPROSTORPODNÁJEMCÚ:

DATUM, ČAS PŘEDÁNÍPROSTOR:

SLUŽBYVYUŽITÉPODNÁJEMCEIVI:

Mobilíář dle požadavků klienta:

Hudební produkce:

PROSTORYPŘEDALTECHNIKPROVOZUSÁLÚ: PŘEVZALPODNÁJEMCE:

ZJIŠTĚNÉZÁVADYPŘIPŘEVZETÍPROSTORPOAKCI: POPISA PVÍČINAPOŠKOZENÍ,ČASZJIŠTĚNÍ:

DATUM AČASPŘEVZETÍPROSTOR
PROSTORPŘEVZALTECHNIKPROVOZUSÁLÚ: PŘEDALPODNÁJEMCE:




