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Smlouva o spolupráci 
 

uzavřená ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších právních předpisů 

 
Smluvní strany: 
 

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace  
Sídlo: Lidická 1863/16, 602 00 Brno 
Zastupuje: Stanislav Moša, ředitel   
IČO: 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 jen MDB) 
 
a 
 
GRADIOR TECH a.s. 
Sídlo: Křižíkova 3126/68o, 612 00 Brno 
Zastupuje:  Ing. Miroslav Šimek, statutární ředitel  
IČO: 634735542 
DIČ: CZ63473542 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1671 
(dále jen „Společnost“) 

 

 
I. 

 
MDB připravuje v kalendářním roce 2020, při příležitosti výročí 75 let od založení Městského 
divadla Brno, vydání knihy s názvem „75 let Městského divadla Brno“ (dále jen „Kniha“). 
 
 

II. 

 
1. Předmětem smlouvy je reklama a propagace Společnosti v Knize. MDB:  

- uvede v Knize na straně partnerů knihy logo Společnosti, 
- poskytne Společnosti 2 ks výtisků Knihy, 
- zajistí, aby při realizaci reklamy v Knize nedošlo ke znevážení loga Společnosti a aby 

nebylo poškozeno dobré jméno Společnosti. 
 

2. Společnost zašle potřebné materiály, tj. název, popř. logo Společnosti, v tiskové kvalitě na e-
mail:   do 10 dnů od podpisu této smlouvy. 
 

3. Za realizaci reklamy v Knize Společnost uhradí na účet MDB částku ve výši 
 + DPH dle platných předpisů. Částka bude uhrazena 

na základě faktury (daňového dokladu) vystavené po podpisu smlouvy. Faktura musí 
obsahovat veškeré právním řádem požadované náležitosti daňového dokladu. Fakturu lze 
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zaslat na email společnosti . Splatnost faktury je 14 dnů od 
doručení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že nejsou nespolehlivými plátci DPH. Bankovní účty uvedené na 

titulní straně této smlouvy jsou řádně uveřejněny v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako 
bankovní účty určené k uveřejnění. 

 

 
III. 

 
1. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 
 

2. Smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemných očíslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 

smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení. 
 

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), v platném znění. MDB je povinným subjektem podle tohoto 
zákona.  

 
 

V Brně dne 14. 5. 2020 
 
za Městské divadlo Brno, příspěvkovou 
organizaci: 
 
 
 
 
………………………. 
Stanislav Moša, ředitel              

V Brně dne…………………. 
 
za GRADIOR TECH a.s. 
 
 
 
 
 
………………………………………. 
Ing. Miroslav Šimek, statutární ředitel 

 




