
SMLOUVA O ZAKOUPENÍ VSTUPENEK NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ čj.4684/16 
č. G 4109/2016/0049 

 
 

Prodávající: Národní divadlo 
sídlo: Ostrovní 1, Praha 1, 112 30           
zastoupené:  prof. MgA. Jan Burian, ředitel 
IČ: 00023337, DIČ: CZ00023337 (plnění prodávajícho je ve smyslu ustanovení § 61e zákona č. 235/2004 Sb. osvobozeno od DPH) 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1, číslo účtu 51-0955060217/0100   
(dále jen „prodávající“) 
a 
 
Kupující: Pražská energetika, a. s., spisová značka B 2405 vedená u Městského soudu v Praze 
se sídlem: Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05  Praha 10 
zastupená: Ing. Zdeněk Smetana, vedoucí sekce Prodej, a Pavel Petrecký, vedoucí oddělení Prodej segmentu A   
IČ: 60193913, DIČ: CZ60193913 
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Radlická 333/150, Praha 5, číslo účtu 4001-0900109423/0300 
(dále jen „kupující“) 
 
 

I. Předmět koupě 
Prodávající se touto smlouvou zavazuje prodat kupujícímu vstupenky na níže uvedené představení, jehož je pořadatelem a kupující se zavazuje 
za tyto vstupenky zaplatit sjednanou cenu. 
Název představení / Scéna (divadlo): Mikve / Stavovské divadlo 
Datum a čas začátku konání: 11. 10. 2016, 19:00 hodin 
Počet míst k dispozici (vstupenek) pro kupujícího: 632  
Vstup do divadla: 11. 10. 2016,  18:15 hodin 
 
 

II. Ujednání o ceně a platební podmínky 
1.  Kupující zaplatí smluvní cenu za předmět koupě, uvedený  v čl. I této smlouvy, ve výši 180 000 Kč (sto osmdesát tisíc korun českých).  
2.  Kupující se zavazuje uhradit smluvní cenu podle této smlouvy nejpozději do 30. 6. 2016, a to na základě fakturace prodávajícího. Vstupenky 

budou předány kontaktní osobě kupujícího nejpozději do 5 pracovních dnů po připsání smluvní ceny na účet prodávajícího. 
3.  Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktur, může prodávající účtovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

 
 

III. Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuty 
1.  Pokud kupující od smlouvy odstoupí, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši smluvní ceny stanovené v čl. II. této smlouvy. 
2.  Prodávající je oprávněn započítat smluvní pokutu dle čl. III bodu 1 oproti již uhrazené kupní ceně. 
3.  Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neuhradí celkovou kupní cenu ve sjednaném termínu. 

 
 

IV. Další ujednání 
1.  Prodávající zajistí činnost hledištního personálu v běžném rozsahu. Občerstvení si zajistí kupující na vlastní náklady. 
2.  V době mezi 19:00 a 19:10 hodin před zahájením představení proběhnou proslovy zajištěné kupujícím. Prodávající zajistí mikrofon a 

ozvučení. 
3.  Prodávající poskytne kupujícímu součinnost při předávání květinových darů, které zajistí kupující, a to jak účinkujícím tak hostům při 

odchodu z divadla. 
4.  Kupující se zavazuje použít vstupenky v nezměněné  podobě. Na vstupenkách nebude vytištěna cena a bude na nich uvedeno „0 Kč“. 
5.  Pokud bude kupující chtít organizovat jakékoli další aktivity v prostorách historické budovy Národního divadla, a to ať už ve výše uvedených 

časech nebo v jiných časech, je si vědom potřeby uzavřít pro takový účel s prodávajícím samostatnou nájemní smlouvu. 
6.  Prodávající si vyhrazuje právo v případě zvlášť nutné nezbytnosti uvést jiné představení z repertoáru Národního divadla než to, které je 

předmětem koupě uvedeného v čl.I. této smlouvy.  Změnou představení provedenou prodávajícím podle předchozí věty  se nemění závazky 
založené touto smlouvou.  

7.  Pokud se představení neuskuteční z důvodů tzv. vis maior (živelná pohroma, válka, občanské nepokoje apod.), nemá žádná ze smluvních 
stran nárok na náhradu škody, ušlého zisku či jiných nákladů vynaložených na základě této smlouvy. Kupující má v těchto případech nárok 
na vrácení zaplacené kupní ceny za neuskutečněné představení ve výši stanovené v čl. II.  

8.  Smluvní strany vylučují použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě 
projevů vůle smluvních stran. 

 
 

V. Závěrečná ujednání 
1.  Tato smlouva může být měněna pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami. 
2.  Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. 



3.  Smluvní strany prohlašují, že se před podepsáním této smlouvy podrobně seznámily s jejím obsahem, že smlouva vyjadřuje přesně, určitě a 
srozumitelně jejich vůli a že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření. 

4.  Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 
5.  Smluvní strany ručí za správnost údajů, uvedených v této smlouvě.  
6.  Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 
7.  Kontaktní osoby: za kupujícího – Alžběta Šornová, tel. +420 267 053 471, + 420 733 166 267, e-mail: alzbeta.sornova@pre.cz; za 

prodávajícího – Jitka Kučerová, tel. +420 224 901 638, +420 737 205 897, e-mail j.kucerova@narodni-divadlo.cz; PhDr. Jiří Adamík, tel. 
+420 224 901 520, +420 773 797 806, e-mail j.adamik@narodni-divadlo.cz .  

 
 
 
 

V Praze dne: …………………………. V Praze dne: ………………………………. 
 
Za kupujícího: Za prodávajícího:  
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 

 Ing. Zdeněk Smetana  prof. MgA. Jan Burian 
 vedoucí sekce Prodej  ředitel 
 Pražská energetika, a. s.  Národní divadlo 

 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………… 

 Pavel Petrecký 
 vedoucí oddělení Prodej segmentu A 
 Pražská energetika, a. s.  
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