
                                   
  

 
Městská divadla pražská, příspěvková organizace 
zřizovatel: Hlavní město Praha 
se sídlem Praha 1, V Jámě 1, PSČ 110 00 
IČO: 00064297, DIČ CZ 00064297 
evidující úřad 310001 – Úřad městské části Praha 1 
zastoupená panem MgA. Danielem Přibylem, ředitelem 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:  2000685379/0800 
 
(dále jen „MDP“) 
 
a 

Veolia Energie ČR, a.s.   
se sídlem: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,  
IČO: 451 93 410  
zapsaná: Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Ostravě pod sp. zn.  B 318  
zastoupená: Ing. Martinem Brůhou    
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  6606791/0100  

 

(dále jen „Objednatel“) 

  

(MDP a Objednatel společně dále též jen „Smluvní strany“) 

 

 

 

 

uzavírají tuto 

SMLOUVU O DIVADELNÍM PŘEDSTAVENÍ 

v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 
platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), 

(dále jen „Smlouva“) 

 

Článek I. 
Předmět Smlouvy 

 
1. Předmětem této Smlouvy je závazek MDP zabezpečit pro Objednatele divadelní 

představení Oddací list (dále jen „Divadelní představení“) a vymezení s tím 
souvisejících práv a povinností Smluvních stran. Divadelní představení bude 
odehráno v divadle Rokoko (dále jen „Divadelní scéna“) dne 9. 10. 2019 od 19 hodin. 

2. Objednatel se zavazuje uhradit MDP za uspořádání Divadelního představení na 
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divadelní scéně níže sjednanou odměnu. 

3. Objednatel se zavazuje zaplnit plnou kapacitu sálu Divadla Rokoko, tj. 207 míst. 

 

Článek II. 
Práva a povinnosti Smluvních stran 

1. MDP se zavazují zajistit pro Objednatele Divadelní představení, a to v souladu s touto 
Smlouvou. 

2. V případě, že MDP oznámí Objednateli, že smluvené Divadelní představení není 
možné z důvodů na straně MDP uskutečnit (např. pro zdravotní indispozici 
nenahraditelného člena divadelního souboru nebo indispozici více členů 
divadelního souboru) a Objednatel přitom již zaplatil Odměnu MDP, má Objednatel 
právo na zabezpečení náhradní divadelní hry z aktuálního repertoáru MDP, a to v 
původním termínu určeném v této Smlouvě. Současně s oznámením ve smyslu 
předchozí věty předloží MDP Objednateli také přehled divadelních her, které je 
možné v uvedeném termínu odehrát.  

3. V případě, že (i) Objednatel bez zbytečného prodlení (nejpozději do 3 pracovních 
dnů) nevyužije svého práva dle článku II. bodu 2. této Smlouvy a o své volbě v téže 
lhůtě neinformuje MDP a přitom již zaplatil Odměnu MDP nebo (ii) z objektivních 
důvodů na straně MDP není možné Divadelní představení odehrát v termínu 
smluveném v této Smlouvě a Objednatel přitom již zaplatil Odměnu MDP, má 
Objednatel právo na zabezpečení původního Divadelního představení v jiném 
termínu než sjednaném v této Smlouvě (dále jen „Nový termín“). Nový termín musí 
být mezi MDP a Objednatelem sjednán písemně, přičemž forma elektronické 
komunikace se v daném případě považuje za dostatečnou, pokud příslušná dohoda 
Smluvních stran bude jednoznačně interpretovatelná a doložitelná. Smluvní strany 
se dohodly, že Nový termín nesmí být sjednán později než 60 kalendářních dnů ode 
dne původního termínu určeného v této Smlouvě.  

4. V případě, že Objednatel nevyužije svých práv v článku II. bodech 2., 3. této Smlouvy 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení příslušného písemného oznámení 
MDP, jsou MDP oprávněna od této Smlouvy bez dalšího odstoupit. Pro účely tohoto 
odstavce se za písemnou výzvu MDP považuje také odstoupení zaslané 
prostřednictvím elektronických prostředků (např. e-mail, datová zpráva a / nebo fax). 
V případě odstoupení MDP od Smlouvy bude Objednateli vrácena Odměna MDP 
v plném rozsahu, a to ve lhůtě 14 dnů na bankovní účet Objednatele uvedený 
v záhlaví této Smlouvy.  

5. V případě, že Divadelní představení nebude z důvodů na straně MDP možné 
uskutečnit v termínu určeném v této Smlouvě a MDP o této skutečnosti 
bezodkladně informují Objednatele a Objednatel doposud neuhradil Odměnu MDP, 
může kterákoli Smluvní strana od této Smlouvy bez dalšího odstoupit. 

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud budou splněny následující podmínky je 
Objednatel oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, a to bez výpovědní lhůty: 

a. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, pokud písemná výpověď bude 
doručena MDP nejpozději 30 kalendářní dnů před smluveným termínem 
Divadelního představení a Objednatel zároveň zaplatil paušální náhradu 
nákladů MDP ve výši 20 % Odměny MDP; nebo 

b. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, pokud písemná výpověď bude 
doručena MDP později jak 30 kalendářní dnů avšak dříve jak 7 kalendářních dnů 
před smluveným termínem Divadelního představení a Objednatel zároveň 
zaplatil paušální náhradu nákladů MDP ve výši 50 % Odměny MDP; nebo 
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c. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, pokud písemná výpověď bude 
doručena MDP později jak 30 kalendářní dnů avšak po 7 kalendářním dni před 
smluveným termínem Divadelního představení a Objednatel zároveň zaplatil 
paušální náhradu nákladů MDP ve výši 100 % Odměny MDP. 

7. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna odstoupit od této Smlouvy, vypovědět ji, 
či ji jinak jednostranně ukončit z jiných, než kogentních zákonných důvodů, nebo z 
důvodů výslovně uvedených v této Smlouvě, a Smluvní strany výslovně vylučují 
zejména aplikaci ustanovení § 1977 až 1979, 2002 a 2003 občanského zákoníku. 
Odstoupení nebo výpověď jedné Smluvní strany od této Smlouvy je účinné/á 
okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení / písemné výpovědi druhé 
Smluvní straně. Pro odstoupení / výpověď je dostatečná také komunikace 
prostřednictvím elektronických prostředků (např. e-mail, datová zpráva a / nebo fax), 
pokud příslušné/á odstoupení / výpověď Smluvní strany bude jednoznačně 
interpretovatelná a její řádné doručení doložitelné. 

 

Článek III. 
Platební podmínky 

1.   Objednatel se zavazuje zaplatit MDP za uspořádání Divadelního představení odměnu 
ve výši 60 000,- Kč bez DPH (dále jen „Odměna MDP“). Odměna MDP je osvobozena 
od DPH dle §61 odst. e) zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. 

2.   MDP vystaví Objednateli po podpisu Smlouvy fakturu k úhradě Odměny MDP (dále 
jen „Faktura“) a zašle ji spolu se vstupenkami na Divadelní představení Objednateli 
Splatnost Faktury činí 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 
Odměna MDP se považuje za zaplacenou okamžikem připsání na příslušný bankovní 
účet MDP. 

3.   V případě, že se Objednatel ocitne v prodlení s úhradou Odměny MDP, jsou MDP 
oprávněna od této Smlouvy bez dalšího odstoupit a Divadelní představení neodehrát. 
Nárok na náhradu škody způsobené Objednatelem MDP není případným 
odstoupením od této Smlouvy dotčen. 

4.   V případě, že se Objednatel ocitne v prodlení s úhradou Odměny MDP a MDP od této 
Smlouvy neodstoupí, jsou MDP oprávněna požadovat od Objednatele úroky 
z prodlení ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení. 

 

Článek IV. 
Ostatní ujednání 

1.   Objednatel není oprávněn postupovat práva vyplývající pro něj z této Smlouvy 
třetím osobám.  

2.   Objednatel není oprávněn pořizovat zvukové, obrazové či zvukově obrazové záznamy 
Divadelního představení, ani není oprávněn pořízení takovýchto záznamů umožnit 
třetím osobám. V případě, že Objednatel poruší své povinnosti vyplývající pro něj z 
tohoto odstavce, jsou MDP oprávněna po Objednateli požadovat smluvní pokutu ve 
výši 50 % z Odměny MDP za každé jednotlivé porušení povinnosti. Smluvní pokuta je 
splatná do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy bude Objednateli doručena písemná 
výzva MDP k jejímu uhrazení, a to převodem na bankovní účet v této výzvě uvedený. 
Tím není dotčen ani omezen nárok MDP na náhradu škody v plné výši. 

3.   Rozsah a podoba propagace Divadelního představení ze strany Objednatele podléhá 
předchozímu schválení ze strany MDP. 
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4.   MDP prohlašují, že jsou nositelem veškerých práv spojených s veřejným 
provozováním Divadelního představení, zejména práv k užití děl jeho autorů a 
výkonných umělců účinkujících v Divadelním představení. MDP dále prohlašují, že 
uskutečněním Divadelního představení dle této Smlouvy nebudou porušena 
autorská ani jiná práva třetích osob. 

5.   Každá ze Smluvních stran odpovídá druhé straně za škodu vzniklou porušením 
povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo zaviněným porušením právních 
předpisů. Odpovědnosti se Smluvní strana zprostí jen tehdy, jestliže prokáže, že škoda 
byla způsobená objektivně neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno 
ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek 
konkrétního případu (vyšší moc). 

6.   Objednatel ručí za škodu způsobenou diváky Divadelního představení. Za diváka 
Divadelního představení se pro účely této Smlouvy považuje: 

a. jakákoliv osoba, která byla na Divadelní představení pozvána Objednatelem; a / 
nebo 

b. každá osoba, která se v době Divadelního představení nacházela v prostorách 
MDP v případě, že za kontrolu pozvánek nebo vstupenek na Divadelní 
představení nebyla odpovědná MDP. 

 

Článek V. 
Kontaktní osoby 

1. Kontaktní osobou MDP je pro Objednatele při plnění povinností z této Smlouvy 
XXX (dále jen „Kontaktní osoba MDP“). Prostřednictvím Kontaktní osoby MDP 
vznáší Objednatel své požadavky, připomínky a případné stížnosti související 
s plněním této Smlouvy. MDP jsou oprávněna Kontaktní osobu MDP kdykoliv 
změnit, případně pro jednotlivý úkol přidělit Objednateli kontaktní osobu jinou, 
přičemž o této skutečnosti jsou MDP povinna informovat Objednatele bez 
zbytečného odkladu. 

2. Kontaktní osobou Objednatele je pro MDP při plnění povinností z této Smlouvy 
XXX(dále jen „Kontaktní osoba Objednatele“). 

3. Prostřednictvím Kontaktní osoby Objednatele vznášejí MDP své požadavky, 
připomínky a případné stížnosti související s plněním této Smlouvy. Objednatel je 
oprávněn Kontaktní osobu Objednatele kdykoliv změnit, případně pro jednotlivý 
úkol přidělit MDP kontaktní osobu jinou, přičemž o této skutečnosti je Objednatel 
povinen informovat MDP bez zbytečného odkladu. 

 

 

Článek VI. 
Společná ustanovení 

1.   Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran a nahrazuje všechny 
předchozí dohody nebo ujednání smluvních stran týkající se předmětu této Smlouvy. 

2.   Práva a povinnosti Smluvních stran podle této Smlouvy se nebudou vykládat 
v rozporu s jazykovým vyjádřením jednotlivých ustanovení této Smlouvy. 

3.   Dohoda o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka musí být uzavřena v písemné 
podobě, aby měla vliv na počátek běhu nebo stavění promlčecí lhůty v souladu s § 
647 občanského zákoníku. 
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Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

1.   Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy a v ní výslovně 
neupravená se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména 
občanským zákoníkem. 

2.   Tato Smlouva může být měněna nebo dohodou zrušena pouze v písemné formě 
obsahující podpisy obou Smluvních stran na téže listině a Smluvní strany výslovně 
vylučují, že by ke změně Smlouvy mohlo dojít jiným způsobem; to platí i pro vzdání 
se písemné formy. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována forma 
elektronických zpráv. Jakákoliv ze Smluvních stran může namítnout neplatnost této 
Smlouvy nebo její změny z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo 
započato s plněním. Při jednání o změně této Smlouvy odpověď Smluvní strany s 
dodatkem nebo odchylkou, i když podstatně nemění podmínky nabídky, není 
přijetím nabídky na uzavření této změny Smlouvy a považuje se za novou nabídku. 

3.   Vzdání se práva Smluvní stranou, dohoda Smluvních stran o převzetí dluhu, 
přistoupení k dluhu nebo prominutí dluhu vyžaduje vždy výslovný písemný projev 
vůle Smluvní strany. 

4.   Objednatel prohlašuje, že si je vědom toho, že MDP může jako povinný subjekt dle 
zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), být 
povinen uveřejnit v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv tuto Smlouvu 
včetně jejích případných příloh a dodatků, a s případným uveřejněním této Smlouvy 
a jejích případných příloh a dodatků tak bez dalšího předem souhlasí. 

5.   V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivé, neplatné, 
nebo neúčinné, a lze je od ostatního obsahu Smlouvy oddělit, nebude tím dotčena 
existence, platnost a účinnost ostatních ustanovení a Smluvní strany prohlašují, že 
mají zájem na trvání a plnění této Smlouvy i v případě takového zdánlivého, 
neplatného nebo neúčinného ustanovení. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si 
vzájemnou součinnost pro to, aby zdánlivé, neplatné, nebo neúčinné ustanovení bylo 
nahrazeno takovým platným a účinným ustanovením, které v nejvyšší možné míře 
zachovává ekonomický účel zamýšlený zdánlivým, neplatným, nebo neúčinným 
ustanovením. To se nevztahuje na účinnost této Smlouvy. 

6.   Tato Smlouva nabývá platnost a účinnost v den jejího podpisu oběma Smluvními 
stranami. 

7.   Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních 
stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

8.   Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly a na důkaz svého 
souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 

V Praze dne:  V Praze dne:   
 
 
 
 
_________________________ 

 
 
 
 
_________________________ 

    MgA. Daniel Přibyl 
 Městská divadla pražská 
 

    Ing. Martin Brůha        
Ředitel regionu Čechy na základě 
pověření 

  

 
 


