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Národní památkový ústav, Státní příspěvková Organizace
IČO: 75032333, DIČ: cZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem ÚPS na Sychrově,
bankovní Spojení: Česká národní banka, č. 400004-60039011/0710

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková Správa na Sychrově
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov
tel.:
(dále jen „pronajímatel")

Městské divadlo Mladá Boleslav
se sídlem: Palackého 263, 293 80 Mladá Boleslav
IČO: 48683035, DIČ: cz 48683035 (nepıátci)
zastoupené: ředitelkou MDMB
Bankovní spojení:
(dále jen „nájemce")

jako Smluvní Strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o nájmu prostor Sloužících k podnikání:
(dále jen „nájemní smlouva")

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Pronajímatel je příslušný hospodařit S nemovitostí ve vlastnictví Státu, areálem Státního Zámku
Sychrov, resp. nádvořím Zámku Sychrov, na St. p. č. 200 O výměře 4074 m2 vk. ú. Radostín u
Sychrova Zapsaným na LV 257.

2. Pronajímatel konstatuje, že pronájmem níže Specifikovaných prostor v nemovitosti uvedené
v článku l. odst. 1 této Smlouvy bude dosaženo účelnějšího nebo hospodárnějšího využití věci při
zachování hlavního účelu, ke kterému pronajímateli Slouží. S ohledem na povahu předmětu
nájmu, nebyl předmět nájmu nabízen organizačním Složkám a ostatním

3. Smluvní Strany Se dohodly, v Souladu S příslušnými ustanoveními Obecně Závazných právních
předpisů, a to Zejména Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů
a Zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
Znění pozdějších předpisů, na této smlouvě o nájmu prostor Sloužících k podnikání.

Článek Il.
Předmět nájmu

1. Pronajímatel přenechává nájemci vsouladu Stouto Smlouvou a obecně Závaznými právními
předpisy k dočasnému užívání předmět nájmu a nájemce předmět nájmu vsouladu Stouto
Smlouvou a obecně Závaznými právními předpisy podle této Smlouvy přijímá do užívání a
Zavazuje Se Za to pronajímateli platit nájemné. Předmětem nájmu, upraveného touto nájemní
Smlouvou, jsou následující prostory, které Se nacházejí v nemovitosti specifikované v čI. I. této
Smlouvy: nádvoří, místnost č. 48, jídelna Zaměstnanců a denní místnost pro průvodce (dále jen
„předmět nájmu").
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2. Spolu Spředmětem nájmu uvedeným včI. II., Odst. 1 této Smlouvy poskytuje pronajímatel
nájemci na dobu nájmu oprávnění užívat movité věci, které jsou rovněž předmětem nájmu.

Článek ııı.

Účel nájmu

1. Předmět nájmu bude užíván výlučně Za účelem provozování podnikatelské činnosti Spočívající v
divadelních představení „Saturnin“ ve dnech 24. 06. a 25. 06. 2022; „Zdravý nemocný" ve dnech
30.06. 2022, 01. 07. a 02.07. 2022.

2. Za porušení povinnosti uvedené vodst. 1 tohoto článku, je nájemce povinen Zaplatit smluvní
pokutu ve výši 10 000 Kč Za každý takovýto případ.

3. Nájemce prohlašuje, že je mu Stav předmětu nájmu Znám a v takovémto Stavu jej k dočasnému
uZívání přijímá.

4. Nájemce prohlašuje, že je oprávněn provozovat podnikatelskou Činnost dle tohoto článku

Článek IV.
Cena nájmu, jeho splatnost a způsob úhrady

Cena nájmu je Stanovena minimálně ve výši v místě a v čase obvyklé.
Nájemné bylo Stanoveno dohodou mezi oběma Smluvními stranami následovně: cena v případě
Odehraných všech pěti představeníje Stanovena na 100.000,- Kč (20.000,-Kč/den a představení).
Nebude-li Se některé Z představení konat (Zásah vyšší moci - počasí, zranění...), cena bude
účtována pouze Za každé odehrané představení. Nebude-li Se konat žádné představení (Zásah
vyšší moci - počasí, Zranění...), ale nádvoří bude již využito (bude postaveno jeviště) bude
účtována jednorázová Částka ve výši Kč 20.000,- za celou dobu nájmu.

3. Nájemné je Splatné na základě daňového dokladu-faktury vystavené pronajímatelem.
Nájemné Se považuje Za uhrazené dnem připsání částky nájemného na účet pronajímatele. V
případě prodlení S platbami nájemného či služeb je nájemce povinen uhradit Smluvní pokutu ve
výši 0,5 % Z dlužné částky včetně DPH Za každý Započatý den prodlení.

5. V případě ukončení nájmu je nájemce povinen hradit nájemné až do okamžiku vyklizení
a předání předmětu nájmu pronajímateli.

Článek V.
Služby související S nájemním vztahem, jejich cena a Splatnost

1. V Souvislosti S nájmem neposkytuje pronajímatel nájemci žádné Služby.

článek vı.
Podnájem

1. Nájemce nemI oprávněn přenechat předmět nájmu ani jeho část do podnájmu další Osobě,
S výjimkou případu předchozího písemného SouhIaSu pronajímatele a Ministerstva kultury.

2. Za porušení povinnosti uvedené vodst. l tohoto článku, je nájemce povinen Zaplatit Smluvní
pokutu ve výši 50 000 Kč za každý takovýto případ. Uhrazením Smluvní pokuty není dotčen nárok
pronajímatele na náhradu škody.
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10.

11.

Článek vıı.
Práva a povinnosti pronajímatele

Pronajímatel je povinen Zajistit řádný a nerušený Výkon nájemních práv nájemce po celou dobu
nájemního vztahu, aby bylo možno dosáhnout účelu nájmu.

Pronajímatele a jím pověření Zaměstnanci jsou Oprávnění vstoupit do předmětu nájmu, a to
v době, kdy se v těchto prostorách nachází jakýkoliv pracovník nájemce, a tO Zejména Za účelem
kontroly dodržování podmínek této Smlouvy.
Pronajímatel a jím pověření Zaměstnanci jsou oprávněni vstoupit do předmětu nájmu
iv případech, kdy to vyžaduje náhle vzniklý havarijní stav či jiná podobná Skutečnost. O tomto
musí pronajímatel nájemce neprodleně uvědomit ihned po takovémto vstupu do předmětu
nájmu, jestliže nebylo možno nájemce informovat předem.

Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel bude mít v držení klíče k předmětu nájmu. Všechny
předané klíče, odevzdá nájemce Zpět pronajímateli při předání předmětu nájmu po Skončení
nájmu.

Článek vııı.
Práva a povinnosti nájemce

Nájemce je povinen umožnit pronajímateli výkon jeho práv vyplývajících Z této nájemní smlouvy
a obecně závazných předpisů.
Nájemce bere na vědomí, že předmět nájmu je součástí národní kulturní památky a Zavazuje Se
dodržovat všechny obecně Závazné právní předpisy, Zejména předpisy na úseku památkově
péče, bezpečnostní a protipožární předpisy. Nájemce zajistí nepřetržitou pořadatelskou a
protipožární Službu.
Nájemce v předmětu nájmu Zajišťuje bezpečnost a ochranu Zdraví svých Zaměstnanců při práci S
ohledem na rizika možného ohroženijejich života a zdraví, která Se týkají výkonu práce (dále jen
„rizika”), jakož i bezpečnost dalších osob v předmětu nájmu se nacházejících, a požární Ochranu
ve smyslu Obecně Závazných předpisů a je odpovědný Za dodržování ustanovení těchto předpisů
a Za škody, které vzniknou jeho činností nebo v Souvislosti s touto činností. Nájemce je povinen
informovat pronajímatele o rizicích a opatřeních přijatých k ochraně před jejich působením.

Pronajímatel má právo provádět kontrolu Zabezpečováni bezpečnosti práce a protipožární
ochrany. Nájemce je povinen být při kontrolách Součinný.

Nájemce Se Zavazuje během užívání předmětu nájmu dodržovat organizační a bezpečnostní
pokyny odpovědných Zaměstnanců pronajímatele (p. Jiřílágr a p. Jaromír Náměstek).

Nájemce si bude počínat tak, aby nedošlo ke škodě na majetku pronajímatele, na majetku a
Zdraví dalších osob. Jakékoliv Závady nebo škodní události bude neprodleně hlásit pronajímateli.

Nájemce se zavazuje neprovádět jakékoliv zásahy do omítek a Zdiva (včetně opírání předmětů O
Zdivo a vzpírání mezi dí), nátěry a přemísťování inventáře z předmětu nájmu bez předchozího
písemného Souhlasu pronajímatele.
Nájemce Odpovídá za všechny osoby, kterým umožní přístup do předmětu nájmu. Nájemce
odpovídá Za škodu, které tyto Osoby Způsobi.
Nájemce se zavazuje dodržovat a zajistit, že v předmětu nájmu nebude používán Otevřený Oheň
a nebude Se kouřit (s výjimkou k tomu vyhrazených mist, které určí pronajímatel).

Vpřípadě veřejného provozování autorských děl (živě nebo Znosičů) nájemcem je nájemce
povinen uzavřít S příslušným Správcem autorských práv Smlouvu O užití díla (licenční Smlouvu)
a uhradit tomuto správci autorských práv poplatky dle platných sazebníků příslušného správce.

Nájemce je povinen respektovat zajistit, aby pořádaná akce nerušila Standardní chod zámku
Sychrov, Zajistí plnění Organizačních směrnic a pokynů pronajímatele. Tato povinnost zahrnuje i
dodržování bezpečnostních, provozních a požárních předpisů, a to nejen Ze Strany nájemce a
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13.

14.

15.
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18.

19.

jeho pracovníků, ale i Ze Strany třetích osob včetně návštěvníků. Dodržet ustanovení Nařízení
Libereckého kraje č. 6/2002 Ze dne 5. února 2002, kterým Se Stanoví podmínky k Zabezpečení
požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
Pronajímatel neodpovídá Za škody na majetku vneseném nájemcem do předmětu nájmu a ani Za
škody na majetku vneseném do předmětu nájmu jinými osobami Se souhlasem nájemce.
Pronajímatel neodpovídá Za bezpečnost, zdraví a majetek osob, které se zdržují v předmětu
nájmu a ani Za škody Osobám vzniklé při provozování Činnosti uvedené v čI. III této Smlouvy.
Pronajímatel neodpovídá Za škody Způsobené nájemci v důsledku živelné události.
Nájemce byl Seznámen Se Skutečností, že pronajímatel nezajišťuje v prostorách Státního zámku
Sychrov zdravotní službu, kterou je nájemce povinen zajistit na vlastní náklady, pokud by to
příslušné předpisy nebo nařízení vyžadovaly.
Nájemce byl Seznámen S přísným Zákazem používání motorových vozidel mimo vyhrazené cesty.
Vjezd motorových vozidel bude povolen pouze na dobu nezbytně nutnou k naložení a vyložení
materiálu.
Nájemce je povinen ve Spolupráci S místně příslušnými obecními úřady (Sychrov a Radimovice)
domluvit parkovací plochy pro účastníky divadelního představení.
Nájemce bere na vědomí, že v areálu objektu je instalován kamerový Systém a dochází tak ke
Zpracování osobních údajů osob, kteří vstupují do monitorovaného prostoru.
Nájemce je povinen dodržovat veškerá mimořádná preventivní opatření vlády ČR v Souvislosti
S šířením koronaviru.

Článek IX.
Doba nájmu a ukončení nájmu

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 24.06.2022. do 2.07.2022.
Pronajímatel je oprávněn vypovědět nájem bez výpovědní doby vpřípadech, kdy nájemce
porušuje své povinnosti Zvlášť Závažným Způsobem. Za Zvlášť Závažné porušení povinností
nájemcem Se považuje Zejména: jestliže nájemce neplní řádně a včas Své povinnosti stanovené
nájemnísmlouvou.
Pronajímatel má rovněž možnost odstoupit od nájemní smlouvy, pokud přestanou být plněny
podmínky podle článku |. odst. 1. a 2. Smlouvy.
Smluvní strany Si Sjednávají, že při skončení nájmu Se nepoužije ust. § 2315 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o náhradě Za převzetí Zákaznické
Základny.
Pokud Se po Skončení trvání Smlouvy nacházejí vpředmětu nájmu jakékoli věci, které do
předmětu nájmu vneSI nájemce, a nájemce je neodstraní ani na základě písemné výzvy
pronajímatele, platí, že tyto věci jejich původní vlastník Zjevně opustil a pronajímatel S nimi
může naložit podle svého uvážení; může Si je i přivlastnit, či je Zlikvidovat na náklady nájemce.
Smluvní Strany Sjednaly, že ust. § 2230 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném Znění,
O automatickém prodloužení nájmu Se neuplatní.
Smluvní strany jsou Si vědomy existence pandemie Koronaviru (COVID-19) a předpokládají, že
vdobě Sjednané pro realizaci plnění dle této Smlouvy tato pandemie nebude bránit vplnění
Závazků Ztéto smlouvy. Pokud však v důsledku pandemie Koronaviru dojde k omezením, která
budou bránit poskytovateli resp. Smluvním Stranám vplnění této Smlouvy (např. karanténní
opatření, zavření provozoven či jiné omezení v důsledku Opatření, či nařízení přijatých státními
orgány kzamezení šíření Koronaviru), dohodly Se Smluvní Strany, že i tento případ bude
představovat tzv. vyšší moc.
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8. Jestliže je Zřejmě, že v důsledku událostí, uvedených v předchozím odstavci a tedy Z důvodu vyšší
moci, pronajímatel nebude schopen Splnit Své povinnosti dle této Smlouvy ve smluveném
termínu, pak o tom bezodkladně uvědomí nájemce. Strany se bez Zbytečného odkladu
dohodnou na řešení této Situace a dohodnou další postup formou dodatku ktéto Smlouvě.
Nedojde-Ii kdohodě, jsou každá ze Smluvních Stran oprávněna Od této smlouvy odstoupit.
Odstoupení je účinné od doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Strany jsou povinny si vrátit nebo vyrovnat již vzájemně poskytnutá plnění Z této smlouvy bez
Zbytečného odkladu. Strany výslovně sjednávají, že nejsou v prodlení S plněním Svých povinností
dle této Smlouvy po dobu výskytu vyšší moci. Nastane-li případ vyšší moci, pak Strana, která
uplatňuje nároky Z důvodu vyšší moci, předloží druhé straně doklady, týkající Se tohoto případu.

Článek X.
Závěrečná ustanovení

1. Nájemce se vzdává Svého práva namítat nepřiměřenou výši Smluvní pokuty u soudu ve smyslu
§ 2051 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 15 dnů od písemného vyúčtování odeslaného
druhé Smluvnístraně.

3. Tato smlouva byla Sepsána ve dvou vyhotoveních. Pronajímatel ì nájemce obdrží jedno totožné
vyhotovení.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění 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. O tom, Zda tato smlouva bude v registru
uveřejněna, rozhoduje pronajímatel.

5. Nájemce výslovně Souhlasí, že obsah Smlouvy v tomto Znění bude Zveřejněn v registru smluv.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Pokud tato

smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem
uveřejnění.

7. 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.

8. Smluvní Strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem Zveřejnění dle platných
a účinných právních předpisů.

9. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanýmí dodatky.
10. Informace o ochraně osobních údajů jsou Ze Strany NPÚ uveřejněny na Webových Stránkách

Www.npu.cZ v Sekci „Ochrana osobních údajů'ı
11. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté

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 sychrøvě, dne 03.02. 2022 v Mladé Boleslavi, dne 9- .ľ' 0041/

(podpis pronajímatele) (po
/ ítk /

pis nájemce)
z k/šzıt o/






