
Dodatek č. 4  ke smlouvě o poskytování cateringových služeb  

ve Stavovském divadle, Železná 540/11, 110 00 Praha 1,  

vedené pod č.j. 5588/2015 B 

 

1. Národní divadlo, státní příspěvková organizace, IČO: 00023337, se sídlem Ostrovní ul. 1, 112 

30 Praha 1 

zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Národní divadlo“) 

a 

2. Divadelní catering s.r.o., IČO: 24145351, se sídlem Údolní 212/1, Braník, 147 00 Praha 4, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182814 

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Divadelní catering“) 

(Národní divadlo a Divadelní catering společně rovněž jako „Strany“ a kdokoli z nich samostatně 

jako „Strana“). 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A) Smluvní strany uzavřely dne 26. 8. 2015 Smlouvu o poskytování cateringových služeb, jejímž 

předmětem je poskytování cateringových služeb v budově Stavovského divadla (dále jen 

„Smlouva“);  

 

B) Kvůli epidemii COVIDu došlo k výraznému poklesu návštěvnosti divadla i ke změně 

spotřebitelského chování diváků během návštěvy představení a tím i k významnému výpadku 

tržeb za občerstvení v divadle; 

 

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ: 

 

1) Výše sazeb nájemného dle Přílohy č.2  výše uvedené smlouvy pod. č.j. 5588/2015 B se za 

měsíc září 2020 snižuje o 60%. 

 

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. 

 

3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v 

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy 

do registru smluv zajistí ND neprodleně po podpisu smlouvy. ND se současně zavazuje 

informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně 

kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, 

kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID 



datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv 

o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).  

 

4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle zákona  340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

 

 

V ____________ dne ____________   V ____________  dne ____________ 

   

Za Divadelní catering s.r.o.  Za Národní divadlo  

   

   

   

   

   

 


