
SMLOUVA 

Smlouva č. 9/2021/KN 
o krátkodobém nájmu nebytových prostor 

uzavřená dle ustanovení §2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce, roku 

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace 
se sídlem: Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava-Moravská Ostrava 
zastoupené: JUDr. Jarmilou Hájkovou, ředitelkou 
Osoba pověřená ve věcech plněni dle této smlouvy: Martina Horklová 

IČO: 00533874 DIČ: CZ00533874 (neplátce DPH) 
Bank, spojení: Komerční banka, a.s. Ostrava, č.ú. 59837-761/0100 

(dále jen „pronajímatel“) 

a 
Dopravní podnik Ostrava, a.s. 
se sídlem: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 

IČO: 61974757 

(dále jen „nájemce“) 

uzavírají tuto 

smlouvu o krátkodobém nájmu nebytových prostor 

ČI. 1 
Pronajímatel je dle Zřizovací listiny vydané Statutárním městem Ostrava dne 22. 5. 2014 jediným a výhradním 
uživatelem budovy č.p. 3164 v k.ú. Moravská Ostrava (na adrese: Pivovarská 15, Ostrava-Moravská Ostrava), a 

má právo prostory nacházející se v této nemovitosti pronajímat. 

ČI. 2 

Předmět a účel nájmu 

1. Předmětem této smlouvy je závazek pronajímatele umožnit za úplatu nájemci krátkodob aen iže 
uvedených nebytových prostor Divadla loutek Ostrava, p.o. za účelem realizace akce 

dále závazek pronajimatele poskytnout nájemci služby s tímto nájmem 
spojené. 

2. Nájemceienazákladětéto smlouvy oprávněn užívat tyto nebytové prostory: 
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ČI. 3 

Doba nájmu 

Nájem nebytových prostor se sjednává na tuto dobu určitou: 
Nájem skončí uplynutím sjednané doby, tj. dne 
jejich předáním osobě pověřené pronajímatelem. 

1. 
2. vyklizením prostor nájemcem a 

ČI. 4 

Nájemné, služby 

1 . Nájemce se zavazuje uhradit pronajimateli za nájem nebytových prostor vymezených v ČI. 2 smlouvy a služby 
s ním spojené cenu ve výši 50 890 Kč. Kalkulace nájmu je nedílnou součásti této smlouvy. 

ČI. 5 

Splatnost nájemného 

1 . Smluvní strany se dohodly na zaplacení nájemného, a to bezhotovostním převodem na účet pronajímatele na 
základě faktury vystavené pronajímatelem. 

2. Faktura bude vystavena ve formátu PDF a zaslána na adresu elektronicka.fakturace@dpo.cz 
3. Smluvní strany se dohodly na platbě formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet uvedený 

na faktuře. Za správnost údajů o svém účtu odpovídá pronajímatel. 
4. Za zaplacené je nájemné považováno dnem jeho připsání na účet pronajímatele. 

Cl. 6 

Podmínky nájmu 

1 . Nájemce se zavazuje využívat pronajaté nebytové prostory pouze pro účely vymezené v ČI. 2, odst. 1 a nesmí 
ho poskytnout k využívání třetí osobě bez souhlasu pronajimatele. 

2. Nájemce je povinen šetrně zacházet s vybavením pronajatého prostoru, nepoškozovat je. 
3. Použití vlastních elektrických spotřebičů a speciálních efektů na jevišti (ohně, kouře, tekoucí voda, apod.) je 

nájemce povinen písemně oznámit pronajímateli před uzavřením této smlouvy: 
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Při užití vlastních elektrických spotřebičů se nájemce zavazuje, že všechny použité spotřebiče budou mít 

příslušnou revizní zprávu platnou po celou dobu trvání nájmu dle této smlouvy. 
V případě, že nájemce výše uvedené speciální efekty použije na jevišti bez vědomí pronajímatele, je 

pronajímatel oprávněn prostřednictvím pověřené osoby konání akce zastavit. Současně pronajímateli vzniká 
na pokutu ve 

V případě vzniku škody, související s užíváním pronajatých prostor a vybavení, bude nájemce povinen tuto 

uhradit v plné výši. 
V případě, že dojde během doby nájmu k překročení maximálního čtvrthodinového příkonu, stanoveného 
dodavatelem el. energie (max. 0.65MWA) nájemcem, je nájemce povinen uhradit pronajímateli vzniklé náklady 
na základě dokladu distributora nebo dodavatele elektrické energie. 

Nájemce je povinen dodržovat prokazatelným způsobem předepsanou maximální kapacitu pronajímaného 
prostoru. V případě jejího překročení je pronajímatel prostřednictvím pověřené osoby oprávněn konání akce 
zastavit do té doby, než bude počet osob v příslušném prostoru odpovídat předepsané maximální kapacitě, 
která činí na hlavní scéně 176 míst a na alternativní scéně 65 míst. 
Nájemce je oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno 

pronajímateli. Odstoupí - li nájemce od smlouvy: 

4. 

5. 

6. 

7, 

8. 

Pronajímatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě nedodržení smluvních podmínek ze strany 
nájemce. Nájemce je povinen v tomto případě uhradit smluvní pokutu ve výši 80% nájmu sjednaného ve ČI.4. 
odst.1 této smlouvy. 

10. V případě tzv. vyšší moci (přírodní katastrofa, válka, výpadek el. energie, apod.) a dalších skutečností, které 
nevznikly z viny pronajímatele, není pronajímatel povinen hradit náhradu škody s tím vzniklou nájemci. 

9. 

ČI. 7 

Ochrana osobních údajů 

1. Pronajímatel je oprávněn v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 201 6, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) shromažďovat osobní 
údaje o nájemci, resp. fyzických osobách za nájemce jednajících (tj. o subjektech údajů) v rozsahu nezbytném 
k řádnému uzavření smlouvy, plnění povinností účastníků ze smlouvy a v souvislosti s ní a rovněž i údaje 
sloužící k identifikaci subjektu údajů, bankovním spojení, sídle, IČO apod. Subjekt údajů má právo na 
informace o tom, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány a jestliže zjisti, že došlo k porušení povinností 
zpracovatele, má právo žádat Úřad pro ochranu osobních údajů o opatření k nápravě. Subjekt údajů je 
oprávněn žádat zpracovatele o nápravu závadného stavu a zaplacení náhrady za porušení svého práva na 
lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst a práva na ochranu jména. 
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2. Informace o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činnosti pronajímatele, 
jakož i o právech nájemce jako subjektu údajů a způsobech jejich uplatnění jsou dostupné na http://www.dlo- 
ostrava.cz/o-divadle/gdpr/. 

ČI. 8. 

Závěrečná ustanovení 

1 . Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. 
2. Podpisem smlouvy nájemce souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv. Smlouvu je oprávněn postupem 

podle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. uveřejnit pronajímatel. 
3. V otázkách, která tato smlouva výslovně neupravuje, se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 

89/2012 Sb. v platném znění, občanským zákoníkem, popř. dalšími závaznými předpisy ČR, vždy v aktuálním 
znění. 

4. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy potvrzují, že všem ustanovením této smlouvy porozuměly, že tato 

smlouva je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí a s obsahem smlouvy souhlasí. 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. 

V Ostravě dne: V Ostravě dne: 

DIVADLO LOUTEK OSTRAVA 
příspěvková organizace 

Pivovarská 3164/15 
728 32 Ostrava-Moravská Ostrava 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 
Podébradova 494/2 

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 
135 



Pronájem prostor Divadla loutek Ostrava, p.o. 
(hlediště, jeviště, foyer, herecké šatny) 

HLAVNÍ SCÉNA Kapacita 1 76 osob 
Akce: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Pronájem celkem: 50 890 Kč 



♦ 




