Č.j.: NPÚ – 440 /

/ 2018

Smlouva č. NPÚ- 440 /

/ 2018

zn.: RT

Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 400004-60039011 / 0710,
zastoupený: p. Ivanem Češkou, vedoucím Správy státního zámku Ratibořice
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, Správa státního zámku Ratibořice
Ratibořice 1 552 03 Česká Skalice
tel.: +420 491 452 123, e-mail: ratiborice@npu.cz, info@zamekratiborice.cz
(dále jen „NPÚ“)
a
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………Tel.: ………………………….
Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………………………….…………………….
Datum narození: …………………………………., rodné číslo: …………………………………
(dále jen „zástupce sňatečného páru a jeho hostů“)
Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly a uzavřely, v souladu s příslušnými ustanoveními obecně
závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
tuto

smlouvu o konání sňatečného obřadu:
Článek I.
Předmět smlouvy
1.

2.

3.

4.

5.

6.

NPÚ je příslušný hospodařit s nemovitostí ve vlastnictví státu č. p. 1 Státní zámek Ratibořice, 552 03 Česká Skalice, a
s dalšími nemovitostmi, zapsanými na listu vlastnictví č. 1328 pro katastrální území Ratibořice u České Skalice.
V tomto objektu č. p. 1 a na pozemcích p. č. 768 a 769 se nachází vymezené prostory – Vstupní hala v 1. poschodí / Velká
jídelna v přízemí / v zámeckém parku, ve kterých NPÚ na základě této smlouvy umožňuje konání sňatečného obřadu.
Spolu s prostory, uvedenými v odst. 1. tohoto článku této smlouvy, poskytuje NPÚ sňatečnému páru a jeho hostům na dobu
dle Článku II. této smlouvy oprávnění vhodným či obvyklým způsobem užít další dohodnuté prostory v objektu č. p. 1 (Vstupní
hala v přízemí, toalety) a plochy v zámeckém parku (přístupové cesty apod.) a movité věci umístěné ve sňatečných prostorách
(dále jen „inventář“).
Dále NPÚ v určených prostorech – interiéry zámku (objekt č. p. 1) umožňuje pořízení fotografií sňatečného páru jedním
fotografem. Fotografování sňatečného páru se sjednává v Článku II. této smlouvy a úplata za umožnění fotografování je
sjednána v Článku III. této smlouvy jako součást celkové částky za konání sňatečného obřadu. Filmování (pořízení
videozáznamu) je dovoleno v prostorech, které jsou sjednány touto smlouvou ke konání sňatečného obřadu. Filmování
(pořízení videozáznamu) mimo Vstupních hal v přízemí a v 1. poschodí a Velké jídelny v přízemí zámku (objektu č. p. 1) není
dovoleno. Filmování (pořízení videozáznamu) související s konáním sňatečného obřadu sjednaného touto smlouvou, není
omezeno v exteriérech. Hudební doprovod NPÚ nezajišťuje, ohlašovací povinnost ve vztahu k OSA má zástupce sňat. páru.
V případě nepříznivého počasí se sňatečný obřad může po dohodě uskutečnit v prostorech objektu č. p. 1 (zámek), ve kterých
NPÚ na základě této smlouvy, umožní konání sňatečného obřadu, i když bylo jeho uskutečnění původně sjednáno v prostoru
zámeckého parku. Zástupce sňatečného páru bude akceptovat, že tato změna bude uvedena do souladu s nároky
návštěvnického provozu a smluvená cena za uskutečnění sňatečného obřadu zůstane nezměněna.
Spolu s prostory, uvedenými v odst. 1. a 2. tohoto článku této smlouvy, poskytuje NPÚ na dobu dle odst. 1. Článku II. této
smlouvy oprávnění vhodným či obvyklým způsobem užít i movité věci, umístěné v uvedených prostorech (židle, stoly, lavice
apod.), mimo památkově chráněného mobiliáře kulturní povahy.
NPÚ zajistí pro konání sňatečného obřadu ve vymezených prostorech dle odst. 1. Článku I. standardní květinovou výzdobu,
jejíž pořízení je zahrnuto v úplatě za konání sňatečného obřadu. Pokud sňatečný pár bude požadovat zvláštní květinovou
výzdobu, tak tato květinová výzdoba a její cena, pořizuje-li ji NPÚ, se sjednává dodatkem této smlouvy dle odst. 4. Článku II.
Předmětem dodatku k této smlouvě je také použití vlastní květinové výzdoby sňatečného páru ke sňatečnému obřadu, která
zůstává jeho majetkem. NPÚ musí být v okamžiku sjednání dodatku k této smlouvě seznámen s rozsahem a způsobem
provedení i instalace takové květinové výzdoby a musí v dodatku k této smlouvě dát k jejímu použití a instalaci souhlas.

Článek II.
Doba konání obřadu, počet účastníků (hostů), fotografování, květinová výzdoba
1.

2.
3.

Uzavřením této smlouvy se NPÚ dohodl se zástupcem sňatečného páru a jeho hostů, že pro konání sňatečného obřadu
budou prostory NPÚ, určené dle Článku I. této smlouvy, poskytnuty a zajištěny na dobu určitou,
a to od
hod do
hod dne
2018.
Tato doba je současně dobou určitou, na kterou se tato smlouva uzavírá.
Mimo tuto dohodnutou dobu NPÚ prostory sňatečnému páru a jeho hostům neposkytuje a uskutečnění sňatečného obřadu, ve
sjednaných prostorech dle Článku I. této smlouvy, nezajišťuje a nepovoluje. V odůvodněných případech, nejpozději však 7 dnů
předem je možno dohodnout jiný termín konání sňatečného obřadu na základě svolení územně příslušného matričního úřadu.
Počet účastníků sňatečného obřadu (hostů) sjednal zástupce sňatečného páru a jeho hostů s NPÚ na
osob.
Fotografování sňatečného páru v určených interiérech objektu č.p. 1 se touto smlouvou ANO NE sjednává. Zvláštní květinová
výzboba prostor ke konání sňatečného obřadu se touto smlouvou ANO NE sjednává dle dodatku č. této smlouvy.
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Článek III.
Úplata, její splatnost a způsob úhrady
Za umožnění konání sňatečného obřadu dle této smlouvy, v prostorech NPÚ specifikovaných v Článku I. (včetně inventáře) a dle
ustanovení v Článku II., se sjednává úplata dle platného ceníku Správy státního zámku Ratibořice, její splatnost a způsob úhrady
takto:
a) Úplata za konání svatby ve sjednaných prostorách NPÚ je složena takto:
nájemné činí
Kč včetně DPH
%
poplatek za pořadatelskou činnost
Kč včetně DPH
%, foto v interiérech činí
Kč včetně DPH
%,
celkem úplata činí
Kč včetně DPH (dále jen „úplata“)
b) Poplatek za pořadatelskou činnost zahrnuje smluvní a administrativní agendu pronájmu, náklady na dozor akce, ostrahu,
zajištění informací, úklid a přípomoci na místě, případně jiné činnosti.
c) Úplata byla zaplacena v hotovosti při podpisu této smlouvy / bude zaplacena nejpozději v den plnění dle čl. II smlouvy
před započetím obřadu v hotovosti na pokladně zámku / bude zaplacena alespoň 15 dní před obřadem na účet NPÚ
uvedený v záhlaví této smlouvy s variabilním symbolem ………….. .
d) Úplata je splatná i v případě, že se sňatečný obřad nebude konat pro okolnosti na straně snoubenců.
e) Není-li úplata uhrazena dle písm. c) tohoto článku, je NPÚ oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek IV.
Práva a povinnosti smluvních stran
NPÚ se zavazuje zajistit sňatečnému páru a jeho hostům nerušený průběh sňatečného obřadu v prostorech objektu č. p. 1
a zavazuje se splnit tyto podmínky:
V místě obřadu zajistí NPÚ standardní květinovou výzdobu (květinové aranžmá ze sezónních květin).
V exteriérech zajistí NPÚ umístění laviček se stanoveným počtem míst k sezení pro hosty a pokud bude domluveno, tak CD
přehrávač.
Zástupce sňatečného páru a jeho hostů (dále jen „zástupce“) se zavazuje za umožnění konání sňatečného obřadu a poskytnutí
prostor v památkovém objektu uhradit sjednanou úplatu a dodržet následující podmínky:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zástupce a jeho prostřednictvím účastníci obřadu berou na vědomí, že všechny prostory jsou součástí národní kulturní
památky a zavazují se dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy, zejména předpisy na úseku památkové péče,
bezpečnostní a protipožární předpisy. Odpovídají za všechny případné škody, které vzniknou v průběhu sňatečného obřadu či
v souvislosti s ním.
Parkovat vozidla lze pouze na velkém parkovišti pro návštěvníky zámku (u silnice), které není ve správě NPÚ.
DO AREÁLU ZÁMKU JE ZÁKAZÁN VJEZD VŠECH VOZIDEL! Porušení tohoto zákazu může být řešeno Policií ČR. Ve
výjimečných případech mohou do areálu zámku vjet pouze vozidla s tělesně postiženými (nebo jinak handicapovanými
účastníky obřadu) a po vystoupení těchto osob budou tato vozidla zaparkována na vyhrazeném parkovišti (před bránou do
zámeckého parku). Všechny komunikace v zámeckém areálu musí zůstat z bezpečnostních i jiných důvodů stále průjezdné.
Prosíme o důsledné respektování tohoto upozornění všemi účastníky sňatečného obřadu!
Sňatečné obřady probíhají za plného návštěvního provozu. Zástupce upozorní účastníky obřadu (hosty), aby brali ohled na
ostatní návštěvníky areálu a dodržovali podmínky ohledně parkování vozidel.
Zástupce a jeho prostřednictvím účastníci obřadu se zavazují během užívání vymezených prostor dodržovat organizační
a bezpečnostní pokyny odpovědných zaměstnanců NPÚ a městského úřadu - matriky.
Svatebčané si budou počínat tak, aby nedošlo ke škodě na majetku NPÚ, tj. státu, na majetku a zdraví dalších osob. Jakékoliv
závady nebo škody na majetku NPÚ bude zástupce neprodleně hlásit představiteli NPÚ.
Zástupce bere na vědomí zákaz provádět jakékoliv zásahy do omítek a zdiva (včetně opírání předmětů o zdivo)
a přemísťování inventáře a příslušenství svatebních a jiných prostor, nebo jakkoliv jinak měnit stav národní kulturní památky.
Zástupce se zavazuje dodržovat a zajistit, aby v prostorech NPÚ nebyl používán otevřený oheň a zajistí dodržování zákazu
kouření mimo k tomu vyhrazených míst.
Zástupce zavazuje, že o všech svých právech a povinnostech bude v době před uskutečněním svatebního obřadu informovat
účastníky sňatečného obřadu (hosty).

Článek V.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně v písemné formě číslovanými dodatky, obsaženými na jedné listině. Platnost a
účinnost takových dodatků nastává, pokud se strany nedohodnou jinak, podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni či za nápadně
nevýhodných podmínek. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.
Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy.
V Ratibořicích, dne
…………………………………………………..
Ivan Češka, vedoucí Správy SZ Ratibořice
pronajímatel, razítko

…………………………..…………………..
zástupce sňatečného páru
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