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Smlouva o zabezpečení reklamy  
 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů 

Smluvní strany: 
 
1. ŽSD a.s. 

se sídlem Brněnská 1050, 664 42 Modřice 
zastoupená předsedou představenstva Ing. Petrem Hubaczem  
IČO: 64511359  
DIČ: CZ64511359 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4343 
bankovní spojení: 
kontaktní tel. 
(dále také společnost ŽDS jako objednatel) 

 
2. Městské divadlo Brno, příspěvková organizace  

se sídlem Lidická 1863/16, 602 00 Brno 
zastoupená ředitelem Stanislavem Mošou  
IČO: 00101397 
DIČ: CZ00101397  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 35  
bankovní spojení: Komerční banka Brno-město 
číslo účtu: 
(dále také MDB jako realizátor reklamy) 

 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
MDB se zavazuje propagovat jméno, logo a produkty společnosti ŽSD a v rámci své činnosti 
zabezpečit pro společnost ŽSD reklamu a s tím související plnění v rozsahu a za 
podmínek dále uvedených. 

 
Článek II. 

Závazky smluvních stran 
  

1. MDB v rámci této smlouvy: 
a) uvede logo ŽSD a.s. ve sloupci významných partnerů MDB v časopise Dokořán, 
b) uvede celostránkovou reklamu skupiny ŽSD a.s. v jednom čísle časopisu Dokořán, 
c) umístí na webových stránkách Městského divadla Brno (http://www.mdb.cz) v sekci 

„Partneři“ aktivní odkaz na společnost ŽSD a.s., 
d) umožní účast čelních představitelů společnosti ŽSD a.s. na premiérách MDB, na 

každou premiéru budou poskytnuty vstupenky v počtu 4 kusů. 

2. Společnost ŽSD zajistí dodání grafických podkladů (logo a jméno společnosti ŽSD) ve 
formátu a termínu požadovaném MDB. 

3. Společnost ŽSD je oprávněna provést ve spolupráci s vedením MDB namátkovou 
kontrolu smluvených závazků. 
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Článek III. 
Finanční podmínky 

 
1. Za zajištění plnění podle článku II. odst. 1 smlouvy uhradí společnost ŽSD na účet MDB 

dohodnutou částku v celkové výši:  + DPH dle platných 
předpisů. Částka bude uhrazena na základě faktury vystavené v termínu dle vzájemné 
dohody, nejpozději do 31. 12. 2020. Faktura musí obsahovat veškeré právním řádem 
požadované náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 14 dnů od doručení, 
v pochybnostech se má zato, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.  

2. Smluvní strany prohlašují, že nejsou nespolehlivými plátci DPH a bankovní účty uvedené 
na titulní straně této smlouvy jsou řádně uveřejněny v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako 
bankovní účty určené k uveřejnění. 

 
 

Článek IV.  
Doba trvání smlouvy 

  
Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020.  

 
 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

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

občanského zákoníku upravující smlouvu o dílo. 

2. Případné změny ve znění této smlouvy mohou být provedeny po oboustranném souhlasu 
formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3. 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.  

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž 
každá strana obdrží po jednom. 

 
 
V Brně dne 31. 3. 2020 
 
za ŽSD a.s.: 
 
 
 
 
 
………………………………… 
             Ing. Petr Hubacz,  
      předseda představenstva 

za Městské divadlo Brno, příspěvkovou 
organizaci: 
 
 
 
 
……………………………………… 
           Stanislav Moša, ředitel 

 




