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Smlouva  

o provedení divadelního představení 
 

uzavřená podle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
Smluvní strany: 
 
1. Městské divadlo Brno, příspěvková organizace 

se sídlem Lidická 16, 602 00 Brno 
zastoupená: Stanislav Moša, ředitel  
IČ: 00101397 
DIČ: CZ00101397 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 35 
Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město 
Číslo účtu: 
(dále také „MdB“ jako realizátor divadelního představení) 

 
 

2. BIOVETA, a.s 
se sídlem v Ivanovicích na Hané, Komenského 212/12, PSČ 68323 
jednající předsedou představenstva Ing. Liborem Bittnerem, CSc. a členem představenstva  
MVDr. Vladimírem Vrzalem, CSc., 
IČ: 253 04 046, DIČ: CZ25304046,  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl a vložka B 2041, 
Bankovní spojení: č.ú.  u Moneta Money Bank, a.s.,  
(dále jen objednatel) 
 

 
I.  

Předmět smlouvy 
 

Podle této smlouvy sehraje Městské divadlo Brno pro objednatele na domácí Hudební scéně  

dne 6. prosince 2019 v 18:00 hodin 

představení: „MAMMA MIA“ 
 

 
II. 

Cena a platební podmínky 
 

1. Za provedené představení uhradí objednatel ve prospěch MdB sjednanou odměnu ve výši 
, kulturní služby jsou osvobozeny od DPH 

dle § 51 a § 61 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.  

2. Úhrada odměny za představení bude provedena bankovním převodem na základě faktury 
(daňového dokladu), kterou MdB vystaví po odehraném představení. Splatnost faktury je 
15 dnů ode dne doručení faktury objednateli.  
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III. 
Další ujednání 

 
1. V případě, že by se představení neuskutečnilo z příčin na straně objednatele, uhradí 

objednatel na účet MdB  80 % smluvené odměny. 

2. Jestliže by nastaly nepředvídatelné okolnosti na straně MdB, bránící uskutečnění 
představení, je MdB povinno oznámit tuto skutečnost objednateli a dohodnout se na 
možném náhradním titulu. 

3. Ve věcech týkajících se této smlouvy je za MdB pověřena jednat MgA. Věra Kadlecová, 
tel.: . Za objednatele je ve věcech této smlouvy pověřen 
jednat pan Ing. Petr Vinklárek, tel. 

 
 

IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, postupně číslovanými dodatky. 

3. Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění. Návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv 
podá MdB. MdB je povinným subjektem podle tohoto zákona. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každá smluvní strana obdrží 
po jednom vyhotovení. 

5. Na důkaz souhlasu s obsahem této dohody připojují smluvní strany své podpisy. 
 
 
 
V Brně dne ………………………… V Ivanovicích na Hané dne 24.9.2019 
  
za Městské divadlo Brno, příspěvkovou 
organizaci: 
 
 
 
 
 
   ……………………………………… 
   Stanislav Moša, ředitel 

za BIOVETA, a.s. 
 
 
 
 
 
 
………………………………………. 
Ing. Libor Bittner, CSc.,  
předseda představenstva  
 
MVDr. Vladimír Vrzal, CSc.,  
člen představenstva 




