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Smlouva o zajištění reklamy 
 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

Smluvní strany: 

 
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace 
se sídlem Lidická 1863/16, 602 00 Brno 
zastoupená Stanislavem Mošou, ředitelem divadla 

IČO: 00101397   

DIČ: CZ00101397  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 35 

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město 

č. účtu: 

dále jen Divadlo na straně jedné 
  

a 

  

ALTA, a.s.  
se sídlem Brno, Štefánikova 110/41, 602 00 Brno 
zastoupená Ing. Vladimírem Plašilem, předsedou představenstva 

IČO: 29287391 

DIČ: CZ29287391 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6409 

dále jen společnost ALTA na straně druhé 

 

  

Článek I. 
Předmět a účel smlouvy 

  

Předmětem smlouvy je zajišťování propagace skupiny ALTA v rámci reklamní činnosti 

Divadla, poskytování s tím souvisejících plnění a vzájemná spolupráce smluvních stran 

umožňujících naplnění a kontrolu předmětu smlouvy v rozsahu a za podmínek dále uvedených. 

  

II. 
Závazky smluvních stran 

 
1. Divadlo se zavazuje propagovat jméno, logo a produkty skupiny ALTA a poskytovat s tím 

související plnění následujícím způsobem: 

• uvedení loga ALTA v Ročence MdB, 

• uvedení loga ALTA na inscenačním plakátu a v programu všech premiér, 

• uvedení loga ALTA v kalendáři MdB, 

•     uvedení loga ALTA ve sloupci významných partnerů MdB v časopise Dokořán, 

• uvedení celostránkové reklamy skupiny ALTA v jednom čísle časopisu Dokořán, 

• uvedení aktivního odkazu na skupinu ALTA na webových stránkách MdB, 

•     umístění 1 ks reklamního panelu skupiny ALTA do foyer Hudební scény na stěnu      

    významných partnerů Městského divadla Brno, 

•     umožnit účast čelních představitelů skupiny ALTA na premiérách Divadla,  

    na každou premiéru budou poskytnuty vstupenky v počtu 6 kusů. 
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Při tisku loga ALTA je Divadlo povinno použít jen schválených podkladů. ALTA poskytne 

potřebnou součinnost k plnění závazků Divadla dle této smlouvy.  

2. Společnost ALTA se na základě této smlouvy zavazuje:  

• poskytnout Divadlu podklady pro výrobu tiskových materiálů, 

• zapůjčit propagační panel s logem, ev. další materiály dle osobní dohody. 

 
 

Článek III.  
Finanční podmínky 

 
1. Společnost ALTA uhradí za plnění dle článku II odst. 1 této smlouvy ve prospěch Divadla 

částku ve výši  bez DPH. K částce bude připočteno 

DPH dle platných předpisů. Částka bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) 

vystavené Divadlem.  
 
 

Článek IV.  
Doba trvání smlouvy 

  

Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.  

  

  

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

  

1. Smluvní strany souhlasí s uzavřením této smlouvy za výše uvedených podmínek.  

2. Na práva a povinnosti v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ust. § 2586 a násl. 

občanského zákoníku upravující smlouvu o dílo. 

3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky, na nichž se obě smluvní strany 

dohodnou.  

4. MDB tuto smlouvu zveřejní v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv 

(zákon o registru smluv). MDB je povinným subjektem podle tohoto zákona.  

5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Každá 

smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.  

 

 

V Brně dne 20. 12. 2019 

 

za Městské divadlo Brno, příspěvkovou 

organizaci: 

 

 

 

 

…………………………….. 

         Stanislav Moša 

                 ředitel         

 

za ALTA, a.s.: 

 

 

 

 

 

………………………………. 

        Ing. Vladimír Plašil 

     předseda představenstva 

 

 




