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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, 
se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1,  
zastoupený Bc. Lukášem Bojčukem, vedoucím správy Státního hradu Švihov,  
 

Doručovací adresa:   
Národní památkový ústav, správa státního hradu Švihov, Žižkova 1, 340 12 Švihov,  
tel.: +420 376 393 378, e-mail: svihov@npu.cz 
 

(dále jen „NPÚ“) 
 

a 
 

Jméno a příjmení:   jméno 
Trvalé bydliště:    trvalé bydliště 
OP:    číslo OP  
Přejímané jméno:  křestní jméno nevěsty, křestní jméno ženicha, společné příjmení 
Rychlý kontakt:  e-mail    telefon 
 

(dále jen „svatebčan, svatebčané“) 
 

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

smlouvu o konání sňatečného obřadu: 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy  

 

1. NPÚ je příslušný hospodařit s nemovitostí ve vlastnictví státu – památkový objekt Státní hrad Švihov, 
Žižkova ulice 1, 340 12 Švihov. 

2. V tomto objektu se nachází prostory TANEČNÍ SÁL (dále jen „prostory“), ve kterých NPÚ na základě této 
smlouvy umožní konání svatebního obřadu. 

3. Spolu s prostory uvedenými v odst. 1 tohoto článku této smlouvy poskytuje NPÚ svatebčanů na dobu 
trvání smlouvy oprávnění vhodným či obvyklým způsobem užít movité věci umístněné ve svatebních 
prostorách (dále jen „inventář“). 

 
Článek II.  

Doba konání obřadu  
 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to dne 1. února 2018 od 12:00 do 13:00.   
2. Mimo tuto dobu není druhá smluvní strana sňatečný obřad v prostorách NPÚ oprávněna konat.  
3. V odůvodněných případech, nejpozději však 5 dní předem, je možno dohodnout jiný termín konání 

sňatečného obřadu.   
 

Článek III.  
Úplata, její splatnost a způsob úhrady  

 

1. Za umožnění konat sňatečný obřad v prostorách NPÚ (včetně inventáře) dle této smlouvy se sjednává 
úplata. Úplata zahrnuje krátkodobé nájemné prostor ke konání svatby a poplatek za agenturní činnost. 
Agenturní činnost zahrnuje smluvní a administrativní agendu pronájmu, náklady na dozor akce, zajištění 
informací, úklid, přípomoci na místě a další služby (přípitek, hudební doprovod, výzdoba a podobně). 

2. Výše, splatnost a způsob úhrady úplaty se sjednává takto:  
a) Úplata za konání svatby ve sjednaných prostorách NPÚ je složena takto: 

- nájemné činí 4.500 Kč včetně DPH 21 %; 
- poplatek za agenturní činnost činí 3.000 Kč včetně DPH 21 %. 

Celkem úplata činí 7.500 Kč včetně DPH 21 % (dále jen „úplata“). 
b) Úplata je splatná  PŘEVODEM NA ÚČET 300003-60039011/0710 (variabilní symbol viz níže) . 
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c) Úplata bude zaplacena nejpozději 30 dní před sňatečným obřadem v hotovosti do provozní pokladny 
nebo na účet NPÚ uvedený výše v případě bezhotovostní platby s variabilním symbolem 302718XXX. 

d) Úplata je splatná i v případě, že se sňatečný obřad nebude konat pro okolnosti na straně svatebčanů. 
e) Není-li úplata uhrazena dle písm. c) tohoto článku, je NPÚ oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 
Článek IV.  

Práva a povinnosti smluvních stran  
 

1. NPÚ se zavazuje zajistit dle svých možností svatebčanům nerušený průběh sňatečného obřadu na k tomu 
sjednaném místě památkového objektu – prostory vymezené v čl. I. smlouvy. 

2. Svatebčané se zavazují za umožnění konání svatebního obřadu v památkovém objektu uhradit sjednanou 
úplatu a dodržet následující podmínky:  
a) Svatebčané berou na vědomí, že svatební 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.  

b) Svatebčané odpovídají za všechny případné škody, které vzniknou v průběhu svatebního obřadu či 
v souvislosti s ním. Svatebčané odpovídají i za škody způsobenými osobami, kterým umožnili přístup 
do svatebních prostor.  

c) Svatebčané se zavazují během užívání vymezených prostor zajistit dodržování organizačních 
a bezpečnostních pokynů odpovědných zaměstnanců NPÚ. 

d) Svatebčané si budou počínat tak, aby nedošlo ke škodě na majetku NPÚ, na majetku a zdraví dalších 
osob. Jakékoliv závady nebo škody na majetku NPÚ budou neprodleně hlásit zástupci NPÚ. 

e) Svatebčané se zavazují dodržovat a zajistit, aby v prostorách NPÚ nebyl používán otevřený oheň 
a zajistit dodržování zákazu kouření mimo k tomu vyhrazených míst ze strany NPÚ. 

 
Článek V. 

Ustanovení závěrečná 
 

1. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom 
totožném vyhotovení. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může podléhat 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 NPÚ. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění. 

4. 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. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění dle platných 
a účinných právních předpisů. 

6. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.  
7. 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. 

 
 
Ve Švihově, dne 1. ledna 2018 
 
 
 
 

………………………………………………… 
Podpis NPÚ, razítko 

………………………………………………………………………… 
Podpis svatebčanů 

 


