
SMLOUVA O PRONÁJMU PROSTOR V PLANETÁRIU PRAHA

č. 59/2022

mezi

Hvězdárnou a planetáriem hl. m. Prahy, p.o. (dále jen HaP)
Královská obora 233, 170 21, Praha 7
IČO 00064441
DIČ CZ00064441

zastoupenou: Mgr. Jakubem Rozehnalem PhD., ředitelem HaP

a

(dále jen zákazník)
Česká cesta, spol. s r.o.
Jaromírova 51 , 128 00 Praha 2
IČO: 49357298
DIČ: CZ49357298

Zastoupená: Josefem Regnerem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba: 

uzavírají v souladu s čl. VIL, odst. 4 zřizovací listiny HaP následující smlouvu.

I.
Předmět a účel smlouvy

Pronájem nebytových prostor společnosti Česká cesta s.r.o. v prostorách
Planetária Praha, Královská obora 233, 170 00 Praha 7 v dohodnutém rozsahu,
uvedeném v příloze č.1 k této smlouvě.

II.
Trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 08.12.2022 do 08.12.2022.
Termín a čas
vlastní akce: 08.12.2022 od 16:00 do 08.12.2022 24:00 hodin

Místo akce: uživatelské prostory pro návštěvníky v Planetáriu Praha
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III.
Práva a povinnosti smluvních stran

HaP:
a) na základě dohodnutých požadavků uvedených v příloze číslo 1, která je nedílnou
částí této smlouvy, umožní přístup do smluvně vymezených prostor budovy a
poskytne stanovené služby v dohodnutém rozsahu tak, aby mohlo být dosaženo
předmětu a účelu této smlouvy.
b) zajistí kvalifikovanou obsluhu promítací a zvukové techniky HaP, pořadatelskou
službu (zajišťuje vnitřní provoz a kontrolu objektu) a pracovníky pro provoz šatny.
c) zajistí projekci standardního pořadu planetária dle požadavků zákazníka
d) má právo vyžadovat plnění níže uvedených povinnosti ze strany zákazníka a při
nedodržení některé z dohodnutých podmínek příp. i od smlouvy odstoupit. Za škody
na majetku a vybavení budovy, způsobené zákazníkem má právo požadovat finanční
náhradu až do výše pořizovací ceny.
e) zmocněncem pro realizaci této smlouvy za HaP je 

Zákazník:

a) má právo vyžadovat ze strany HaP plnění smlouvy ve všech ustanoveních tak,
aby mohlo být dosaženo předmětu a účelu této smlouvy.
b) nesmí v žádném případě překročit kapacitu sálu Cosmoráma (230 míst).
c) bere na vědomí, že se v prostorách Planetária (s výjimkou foyer, terasa) nesmí
konzumovat jídlo, pití a je zde přísný zákaz kouření (včetně foyer).
d) se zavazuje dodržovat všechny bezpečnostní a protipožární předpisy a další
bezpečnostní normy dle pokynů pořadatelské služby.
e) nese plnou zodpovědnost za případná poškození inventáře Planetária a při
prokázání ze strany Planetária se zavazuje uhradit případné škody v plné výši.
f) vyklidí prostory Planetária 08.12.2022 nejpozději do 24:00 hod. (včetně
dovezeného inventáře) a zajistí, aby totéž provedli i jeho dodavatelé.
g) při využití služeb cateringové firmy zajistí, aby byly odvezeny všechny zbytky po
pohoštění (láhve, obaly, zbytky jídla) - v opačném případě mu bude jejich odvezení
dodatečně fakturováno.
h) při využití služeb cateringové firmy zajistí, aby byly pronajaté prostory včas
vyklizeny, uklizeny a předány HaP - v opačném případě bude za každou započatou
hodinu z prodlení předání pronajatých prostor zástupci HaP účtováno zákazníkovi
10.000, -Kč bez DPH a dodatečně fakturováno společně s konečným vyúčtováním
pronájmu prostor dle ČI.IV této smlouvy.
i) zmocněncem pro realizaci této smlouvy za zákazníka je 

IV.
Výše a splatnost úhrady

Cena za poskytnuté služby se stanovuje dohodou obou smluvních stran následovně:
Cena za akci 1 00.000,- Kč bez DPH
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Záloha ve výši 70 % bude uhrazena nejpozději 14 dnů před akcí na základě
zálohové faktury. Zbývajících 30 % bude uhrazeno do 14 dnů po ukončení trvání této
smlouvy (rozhodující je datum připsání na účet HaP). DPH bude účtováno dle
platných zákonů.

V.
Další ustanovení

a) Zákazník bere na vědomí, že příjezd Královskou oborou k budově planetária je
omezen. Zákazníkovi budou zapůjčena dvě přenosná povolení na dobu konání akce
( 08.12.2022 od 16:00 do 24:00 hod.).
b) Smlouva je vyhotovena ve dvou identických exemplářích, po jednom pro každou
ze smluvních stran.
c) Potvrzení této smlouvy je považováno za závaznou objednávku.
d) Při nedodržení některé z výše uvedených podmínek mohou obě strany od smlouvy
odstoupit.
e) Dodatečná ujednání, měnící nebo doplňující tuto smlouvu jsou pro obě strany
závazná v případě, že jsou uzavřena formou písemného dodatku, podepsaného
oprávněnými zástupci obou stran, příp. zmocněnci pro realizaci této smlouvy za obě
strany.
f) , V případě zásahu vyšší moci, která zabrání realizaci předmětu této smlouvy se
smluvní strany dohodly:

1/ bude stanoven náhradní termín plnění předmětu této smlouvy v plném
rozsahu.

2/ pokud nebude stanoven náhradní termín dle ČLV, bodu f, odst.1 této
smlouvy, vrátí HaP zákazníkovi celou finanční částku uhrazenou
zákazníkem na účet HaP dle ČI.IV, této smlouvy.

g) Vyšší mocí je myšleno omezení, či úplné zastavení ekonomických činností
organizací, firem a společností na základě rozhodnutí vlády či krajských úřadů
v souvislosti s trvající epidemickou situací COVID 19

V Praze dne JOJO. 2022
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PŘÍLOHA C.1 KE SMLOUVĚ O USPOŘÁDÁNI
PREZENTACE V PROSTORÁCH PLANETÁRIA

mezi

Hvězdárnou a planetáriem hL m. Prahy (dále jen HaP)
Královská obora 233, 170 21, Praha 7
IČO
DIČ

00064441
CZ00064441

zastoupenou: Mgr. Jakubem Rozehnalem PhD., ředitelem HaP

Česká cesta, spol. s r.o. (dále jen zákazník)
Jaromírova 51 , 128 00 Praha 2
IČO: 49357298
DIČ: CZ49357298

Zastoupená: Josefem Regnerem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba: 

Termíny:
08.12.2022 od 16:00 do 24:00 hodin
sál Cosmoráma, foyer, šatna Planetária,

Další technické požadavky

dle následujícího scénáře:

• 16:00- 17:00 catering příprava
• 17:00 - 18:00 příchod hostů
• 18:00 - 19:00 prezentace v sále Cosmoráma
• 19:00 - 22:00 raut ve foyer
• 21:00 - 22:00 projekce fulldome pořadu dle výběru
• 22:00 - 23:00 raut ve foyer

23:00 - 24:00 konec, úklid, likvidace
• 24:00 předání prostor pronajímateli
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