
Dodatek č. 1 

ke smlouvě o spolupráci ze dne 1.9.2019 

Divadlo J. K. Tyla, příspěvková organizace 

Se sídlem: Palackého náměstí 2971/30, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. Pr, vložka 635 

Zastoupená: doc. MgA. Martin Otava, Ph.D., ředitelem 

IČO: 00078051, DIČ: CZ 00078051 

Bankovní spojení:  

(dále jen „DJKT") 

ZL Production, s.r.o. 

Se sídlem: Brojova 16, 326 00 Plzeň 

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vložka 17733 

Zastoupená:                        , jednatelkou  

IČO: 26398443, DIČ: CZ26398443 

Bankovní spojení:                           číslo účtu:  

(dále jen „Společnost") 

 
(DJKT a Společnost, společně dále jen „Smluvní strany") 

uzavírají podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci (dále jen „Dodatek") uzavřené dne 1. 9. 2019. 

Obě strany se dohodly, že ČI. III smlouvy nově zní takto: 

III. 

Finanční podmínky smlouvy 

1. Přes prodejní systém Plzeňská vstupenka začne předprodej vstupenek 19. ledna 2020 a v pokladně 

DJKT začne předprodej vstupenek 20. ledna 2020. 

2. Výtěžek ze vstupného na koncert kapely Kryštof dne 22. 3. 2020 se dělí mezi DJKT a Společnost 

následovně: DJKT náleží 25% z celkové tržby a Společnosti náleží 75% z celkové tržby, celková 

tržba bude ponížena o provize z prodeje vstupenek. Vyúčtování proběhne do 3 dnů po Akci. 

3. Ceník vstupného tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. 



 

ČI. 2 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. 

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom stejnopisu. 

3. Ostatní ujednání smlouvy o spolupráci ze dne 1. 9. 2019, která nejsou tímto 

Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny. 

4. Smluvní strany si potvrzují, že si tento Dodatek přečetly, jsou s jeho obsahem 

srozuměni a na důkaz toho připojují své podpisy. 

5. Tento dodatek je sepsán v rozsahu dvou článků, ve dvou vyhotoveních, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení 

6. Tento dodatek může být měněn či doplňován pouze písemnou formou, a to 

prostřednictvím číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, 

jednání v jakékoli jiné formě nezakládá mezi stranami právních následků. 

7. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku vznikl na základě oboustranné 

souhlasné vůle a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni či lehkomyslnosti některé 

smluvní strany. 

V Plzni dne V Plzni dne 

doc. MgA. Martin Otava, Ph.D. 

ředitel Divadla J. K. Tyla jednatelka ZL Production a.s. 


