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Email_Dohoda
andy@lokacni.cz

LookupEmail_Dohoda
andy@lokacni.cz

PASSWORD
4ndy23

PASSWORD DOHODA
4ndy23

Firmou
DíkyČau s.r.o.

Zastupuje
Ondřejem Novákem

Název projektu
2022-NORDISK

SML Nájemce
DíkyČau s.r.o., zastoupená Ondřejem Novákem, Se sídlem, Táboritská 14, Praha 3 130 00,  
IČO:02741661, DIČ:CZ02741661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
pod sp.zn. C, 221800, (dále jen “Uživatel”)

IČO
02741661

Se sídlem
Táboritská 14, Praha 3 
130 00

DIČ
CZ02741661

Registr
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.zn. C, 221800

Společností: DíkyČau s.r.o., zastoupenou  Ondřejem Novákem, Se sídlem: Táboritská 14, Praha 3 130 
00, IČO:02741661, DIČ:CZ02741661 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.zn. C, 221800, (dále 
jen “Uživatel”)

a

PRONAJÍMATEL

Právní subjekt
Soukromá osoba

SML Pronajimatel
Jan Racek, Bydliště: Hole u Svrkyně č.p.1, 252 64,  Rodné číslo:7511010001, Tel:, Email:, (dále jen 
“Pronajímatel”)

Pronajímatel ICO
Jan Racek, zastoupená , , Se sídlem, Hole u Svrkyně č.p.1, 252 64,  IČO:, DIČ:neplátce DPH, , (dále jen 
“Pronajímatel”)

Pronajímatel Soukroma Osoba
Jan Racek, Bydliště: Hole u Svrkyně č.p.1, 252 64,  Rodné číslo:7511010001, Tel:, Email:, (dále jen 
“Pronajímatel”)

Jméno
Jan

Příjmení
Racek
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Název subjektu
Jan Racek

Datum narození
7511010001

Celé jméno
Jan Racek

PlátceDPH
NE

DIC
neplátce DPH

Adresa bydliště / Sídlo Firmy!
Hole u Svrkyně č.p.1, 252 64

(dále jen “Poskytovatel”)
(Poskytovatel a Uživatel dále společně jen jako “Strany”)

Subjekt
Jan Racek

Adresa Typ
Bydliště

Adresa 
TypEN
Residing

 

uzavírají

SMLOUVU O DOČASNÉM UŽÍVÁNÍ

ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

1. Obecná ustanovení

Pronajímatel prohlašuje, že je oprávněn přenechat níže uvedený předmět, či objekt do dočasného užívání.

2. Předmět a účel užívání:

Předmět užívání
Rodinný dům, zahrada a přidružené parcely na adrese Hole č.p. 1, 252 64 - Svrkyně, p.č. 1/1 a 7/1

Účel užívání
Audiovizuální tvorba - natáčení reklamího spotu "NOVO NORDISK"

3. Doba užívání:

Příprava OD
08.10.2022

Příprava DO
08.10.2022

Rozsah příprav
příprava interiéru a exteriéru předmětu nájmu - 
dekorativní a rekvizitní úpravy, výměna nábytku v 
obytné části, instalace filmové techniky

Natáčení OD
09.10.2022

Natáčení DO
09.10.2022

Rozsah natáčení
natáčení v exteriéru - zahrada, vstup do objektu, 
stodola/špejchar, natáčení v interiéru domu: předsíň, 
ložnice - obývací část, kuchyně. Využití stodily a 
"konírny" jako zázemí pro filmový štáb.
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Likvidace OD
09.10.2022

Likvidace DO
09.10.2022

Rozsah likvidace
uvedení do původního stavu

dayPripOd
so

dayPripDO
so

 

dayNatOd
ne

dayNatDO
ne

 

dayLikOd
ne

dayLikDo
ne

 

4. Cena
Nájemné bude, na základě této smlouvy, uhrazeno

Uživatel uhradí tuto částku 
bankovním převodem po podpisu této smlouvy

TypŮhrady
Uhradit bankovním převodem bez faktury

 

Ve výši
130 000,00 Kč

Bez DPH
130 000,00 Kč

DPH%
0%

Datum splatnosti
02.10.2022

Bez DPH 0
130 000,00 Kč

Platba bankovním převodem
Číslo účtu 
poskytovatele
115-4718530287

Kód banky
0100

Variabilní symbol
7511010001

Změnit 5-7
NE

 

5. Podmínky užívání

Produkce může provést na předmětu užívání dočasné úpravy, spočívající zejména v obvyklých 
přípravných pracích a činnostech, zejména ve vnášení a instalování filmové techniky a zařízení, provádění 
dekoračních úprav ve smyslu zařízení interiéru a umisťování rekvizit.

Úpravy
- rekvizitní úpravy v interiéru - výměna nábytku, zařízení místností, instalace osvětlovací a filmové techniky
- zařízení exteriéru - stodoly/špejcharu a zahrady objektu

Upravy Funkce
- rekvizitní úpravy v interiéru - výměna nábytku, zařízení místností, instalace osvětlovací a filmové techniky
- zařízení exteriéru - stodoly/špejcharu a zahrady objektu

Produkce je povinna po skončení doby užívání uvést 
předmět užívání do

Stav předání
původního stavu
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Produkce je odpovědná za případné způsobené škody a ztráty způsobené účastníky realizace natáčení 
podle ustanovení občanského zákoníku o náhradě škody.

Pronajímatel souhlasí s tím, aby vzhled předmětu užívání byl využit v rámci natočeného materálu, v rámci 
souvisejících propagačních a jiných materiálů či děl, případně jakýmkoliv dalším způsobem v závislosti na 
vůli Produkce. Případná odměna za užití vzhledu předmětu užívání je již zahrnuta v ceně dle čl. 4 této 
smlouvy.

6. Zvláštní ustanovení

Pronajímatel tímto Produkci a jejím právním nástupcům neodvolatelně uděluje právo pořizovat 
fotografovat, reprodukovat a/nebo replikovat předmět užívání, jeho části a veškerý jeho obsah (včetně a to 
bez omezení, jakýchkoli jmen, log, ochranných známek, označení a jiných identifikujících rysů) a provádět 
zvukové, obrazové či zvukově obrazové záznamy v souvislosti s tím, a právo užívat a znovu užívat tyto 
záznamy (či jakoukoli jejich část) v původní, zpracované či jinak změně podobě, samostatně nebo 
v souboru anebo ve spojení s jinými záznamy, fotografiemi, díly, uměleckými výkony či prvky, a to včetně 
užití ve změněném nebo vymyšleném kontextu, ve všech formátech, mediích a/nebo způsobem nyní 
známým nebo vytvořeným v budoucí době včetně, takto bez omezení, v anebo v souvislosti s jakýmkoli 
filmem a/nebo v souvislosti s jakýmkoli jeho zužitkováním, distribucí, marketingem, produkcí, veřejnou 
známostí, propagací a/nebo reklamou, a to bez jakéhokoliv množstevního, časového, územního či jiného 
omezení; případná odměna pronajímatele je již zahrnuta v ceně dle čl. 4 této smlouvy.

Zvláštní ustanovení
Nájemce se zavazuje, že nebude vstupovat do dětského pokoje a do 1. patra budovy.

Pronajímatel prohlašuje, že je oprávněn Produkci udělit práva vyplývající z tohoto článku smlouvy, a že 
udělením těchto práv nedochází k zásahu do práv třetích osob, zejména pak do práv duševního vlastnictví.

7. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva a právní poměry z ní vzešlé a s ní související se řídí právními předpisy České republiky, 
zejména pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit pouze písemně, nikoliv ovšem prostřednictvím 
elektronických zpráv bez zaručeného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o 
elektronickém podpisu.

Tato smlouva nevytváří žádný společný podnik ani majetkové partnerství. Nic v této smlouvě nevytváří 
základ pro sdílení zisků a ztrát vyplývajících z činnosti obou smluvních stran. Žádná smluvní strana není 
na základě této smlouvy oprávněna jednat jako zmocněnec druhé smluvní strany nebo zavazovat druhou 
smluvní stranu, pokud nebude výslovně písemně dohodnuto jinak nebo pokud nebude udělena 
samostatná písemná plná moc.

Tato smlouva má dvě strany a vyhotovuje se ve dvou originálech, přičemž každá smluvní strana obdrží po 
jednom z nich.

Smluvní strany prohlašují, že si návrh této smlouvy pozorně a pečlivě přečetly, že dobře rozumí jeho 
obsahu a že ten odpovídá jejich skutečné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.
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{ if Bod57 }

Bod 5-7
{Bod57}

{ end if }

UDĚLENÍ SOUHLASU NATÁČENÍ DRONEM
Souhlas pro Dron
NE

 

Souhlas pro dron
Jméno
Jan

Příjmení
Racek

Budovy a pozemky
Rodinný dům, zahrada a přidružené parcely na adrese Hole 1,

Letceké práce Firma
STEADI s.r.o.

Sidlo a ICO
Hennerova 228/5, Praha 5, 150 00, DIČ 
CZ26757729

Prostor leteckých prací
Rodinný dům, zahrada a přidružené parcely na adrese Hole 1,

 

Termín natáčení OD
09.10.2022

Termín natáčení DO
09.10.2022

 

V (místo)
Praze

Dne
27.09.2022

Za produkci:  Ondřej Novák  Za pronajímatele: Jan Racek
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 Externi projektove informace
Email pro fakturace
andy@lokacni.cz

Interni ID a vazby Systemu
fake USER
andy@lokacni.cz

Id NINOX lide
24

fake Projekt
2022-NORDISK

Unique Number
DU 252

Email Vedoucí
andy@lokacni.cz

VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD
Zákazníkem je a částku vyplatila společnost:

DíkyČau s.r.o. se sídlem Táboritská 14, Praha 3 130 00, Czech 
Republic, IČO: 02741661, DIČ: CZ02741661

Částka: 130000 -Kč, 
Slovy:     korun českých

Popis práce:
[PopisPráce]

Vyplatil: Ondřej Novák

 

Částku převzal:

Jméno a Příjmeni: Jan Racek
Bydliště: Hole u Svrkyně č.p.1, 252 64
Narozen: 7511010001

Převzal: Jan Racek
 

Částku převzal:  
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Jméno a Příjmeni: Jan Racek
Firma: Jan Racek
Sídlo: Hole u Svrkyně č.p.1, 252 64
IČO:  

Tissto
1

Tisstoslov
sto

Tisdes1
3

Tisdesslov
třicet

Tisjedn1
0

Tisjednslov
tisíc

KombTis
tisíc

 

FINALCASTKA
stotřicettisíc

 

  VLOŽ FOTKY LOKACE

Fotodokumentace
Image 1
CZ Informace
- rekvizitní úpravy v interiéru - výměna nábytku, zařízení místností, instalace osvětlovací a filmové 
techniky
- zařízení exteriéru - stodoly/špejcharu a zahrady objektu

 ZPRÁVA V EMAILU  PRO PRONAJÍMATELE

Poslat smlouvu na email 
poskytovatele
andy@lokacni.cz

 

Zpráva pro příjemce
V přiloženém souboru Vám zasílám finální smlouvu 
se společností DíkyČau s.r.o. na pro(nájem) Vaši 
lokace k účelům filmového natáčení.

FINALNI VERZE
Zaúčtovat

Zpravamuster final
V přiloženém souboru Vám zasílám finální smlouvu 
se společností DíkyČau s.r.o. na pro(nájem) Vaši 
lokace k účelům filmového natáčení.

Zpravamuster Draft
V přiloženém souboru Vám zasílám návrh smlouvy 
se společností DíkyČau s.r.o. na pro(nájem) Vaši 
lokace k účelům filmového natáčení.
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