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Ročníkový Dodatek č. 4/2021 
ke Smlouvě o užívání Biskupského dvora Moravského zemského muzea Brno a spolupráci 

v projektu divadelních představení Městského divadla Brno  
pro rok 2018 – 2025, uzavřené dne 2.2.2018, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 27.5.2020.  

 
Smluvní strany: 
 

1. Moravské zemské muzeum 
Zelný trh 6, 659 37 Brno  
IČO: 00094862 
DIČ: CZ00094862 
Statutární orgán: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., generální ředitel 
Bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., č. účtu 
Příspěvková organizace nezapsaná do obchodního rejstříku 
(dále jen „MZM“ jako poskytovatel prostor Biskupského dvora) 
 

2. Společní uživatelé: 

 
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace 
se sídlem Lidická 1863/16, 602 00 Brno 
IČO: 001 01 397 
DIČ: CZ00101397  
Statutární orgán: Stanislav Moša, ředitel 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 35 
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město 
č. účtu: 
(dále také „MDB“ jako garant a dramaturg uměleckého programu na Biskupském dvoře) 
 
a 

 
SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r. o. 
se sídlem Špitálka 113/41, 602 00  Brno 
IČO: 46966234 
DIČ: CZ46966234 
Statutární orgán: Jiří Morávek, jednatel 
Bankovní spojení: Komerční banka Brno – venkov, č. ú.: 
Subjekt je zapsán do Obchodního rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 
6815 
(dále také „SNIP“ jako hlavní producent programů na Biskupském dvoře) 

 
Podle výše uvedené Smlouvy a na základě vzájemného souhlasu uzavírají smluvní strany tento 
Ročníkový Dodatek č. 4 pro rok 2021 (dále také jen Dodatek). 
 

I. 
Předmět Ročníkového Dodatku č. 4/2021 

 
Předmětem Ročníkového Dodatku č. 4 (dále také Dodatek č. 4) je úprava vztahů smluvních stran 
při pořádání 12. ročníku divadelních představení MDB, popřípadě dalších akcí na Biskupském 
dvoře v areálu MZM (dále také jen Akce) v roce 2021 v období květen – červenec (produkce MDB) 
s programovou navazující rezervou pro další produkci v celkovém období duben  - srpen 2021 (včetně 
dalších produkcí), pokud nebude dohodnuto jinak. Akce se uskuteční v návaznosti na trojstrannou 
„Smlouvu o užívání Biskupského dvora Moravského zemského muzea Brno a spolupráci v projektu 
divadelních představení Městského divadla Brno a pořádání kulturních produkcí pro období 2018 – 
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2025“, uzavřenou dne 2. 2. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27.5.2020 (dále také jen Smlouva 
2018). 

 

 
II. 

Rozsah a podmínky užívání Biskupského dvora 2021 
 

1. Práva a povinnosti smluvních stran včetně rozsahu a užívání Biskupského dvora, pokud není 
tímto Dodatkem č. 4 ujednáno jinak, se řídí Smlouvou 2018 zejména jejími články č. II. a č. IV. 

2. Pro rok 2021 nejsou sjednány další podmínky pro užívání Biskupského dvora nad rámec 
Smlouvy 2018 s výjimkou možnosti změny (prodloužení – zkrácení) produkčního období 
z důvodů souvisejících s opatřeními proti pandemii COVID-19 a dalších hygienických, 
zdravotnických nebo jiných opatření zasahujících do obvyklého a bezpečného provozu Akce. 

3. Smluvní strany budou respektovat případné nově vzniklé podmínky, které by mohly ovlivnit 
přípravu, průběh nebo likvidaci Akce (např. mimořádný nouzový stav, vládní opatření apod.) 

4. Propagace a PR komunikace k Akci proběhne podle Smlouvy 2018 s využitím aktuálních 
možností a nabídek vzniklých u všech smluvních stran. 

5. Pro přípravu montáže, programovou produkci a likvidaci Akce v sezóně pověřuje Městské 
divadlo Brno další osobu: Arnošt Janěk, šéf techniky, tel. 

6. Za SNIP & CO je pro celkovou produkci Akce v sezóně 2021 včetně koordinace výkonných 
činností všech smluvních stran další pověřenou osobou Mgr. Richard Morávek, ředitel 
produkce, tel. 

 
III. Termín a program Akce – příprava a likvidace 2021 

 
1. Hlavní termín konání programů Akce s repertoárem MDB je cca 15.5. – 15.7.2021 (s navazující 

rezervou pro další doplňující programy v období 1.4. – 31.8.2021), příp. dle dohody jinak. 

2. Rozpis programů podle programových dnů (vč. termínů přestavby) pro produkci MDB 
a termínových bloků pro produkci dalších subjektů bude přílohou tohoto Dodatku č. 4 ve formě 
číslovaného Protokolu č. 1. MDB a SNIP se zavazují do 31.1.2021 (pokud nebude dohodnuto 
jinak) sestavit program Akce v přímé produkci MDB a informovat o něm prostřednictvím 
SNIP & CO bez zbytečného odkladu elektronickou poštou MZM. MDB a SNIP se zavazují do 
do 31.3.2021 uskutečnit setkání všech zástupců smluvních stran na organizační poradě, kde 
bude projednán technický a organizační průběh projektu divadelních představení. Průběžně až 
do zahájení Akce se budou smluvní strany informovat bez zbytečného odkladu o případných 
změnách programu Akce v přímé produkci MDB a připravovaných titulech pro období od  
1.4. do 31. 8. 2021 určeném pro produkci třetích subjektů a kompletních programech 12. 
ročníku Akce. Smluvní strany berou na vědomí, že od ledna 2021 běží rezervační systém MDB 
na prodej vstupenek na představení Akce z repertoáru a v produkci MDB. 

3. Zahájení montážních prací pro realizaci Akce je smluvními stranami dohodnuto v termínu 
nejméně cca 10-14 pracovních dnů před zahájením prvního představení Akce. Demontážní 
práce budou zahájeny následující den po skončení posledního představení Akce a budou 
dokončeny do cca 7 - 10 pracovních dnů od zahájení demontážních prací, pokud nebude 
dohodnuto jinak. 

4. Při přípravě, montáži a demontáži Akce si smluvní strany poskytnou veškerou potřebnou 
součinnost a produkční podporu, zejména v návaznosti na případné aktuálně vzniklé podmínky 
a situace v období přípravy a realizace, vč. administrace příslušných povolení a zpracování 
související dokumentace, včetně zajištění a dodržení aktuálních podmínek souvisejících 
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s COVID-19 apod. Termíny montáže – demontáže budou projednány a písemně v dostatečném 
časovém předstihu (mailovou poštou ze strany SNIP) potvrzeny. 

5. Během produkce a komunikačního systému Akce bude MDB, SNIP a MZM vhodným 
způsobem připomínat konání 12. ročníku Akce a divadelních představení na Biskupském dvoře 
podle dohodnutého systému a obsahové marketingové koncepce Akce. 

 
 

IV. Finanční podmínky Akce pro rok 2021 
 

1. Finanční podmínky pro uskutečnění akce, úhrady nákladů a dalších finančních plnění 
a vyúčtování příjmů smluvních stran se řídí Smlouvou 2018, čl. V. s tímto upřesněním: 
MZM má pro rok 2021 nárok na paušální úhradu za užívání prostor užívaných MDB a SNIP 
a nákladů za služby s tím spojené za programové období květen – červenec 2021 (výpočet bez 
celkové termínové rezervy 1.4. – 31.8.2021) ve výši 300 000,- Kč vč. DPH. Smluvená paušální 
náhrada je splatná na základě faktury (daňového dokladu) vystavené od MZM vůči SNIP do 30 
dnů od ukončení dohodnutého termínu 12. ročníku Akce a po schválení závěsného vyúčtování, 
pokud nebude dohodnuto jinak. Zároveň smluvní strany berou na vědomí, že z důvodů opatření 
proti pandemii COVID-19 či jiných důvodů nezaviněných jednotlivými smluvními stranami, 
může dojít ke krácení produkce a tím poměrnému krácení paušálních plateb a dalších případně 
dohodnutých plateb. Takové změny budou vždy projednány, dohodnuty a uvedeny 
v závěrečném vyúčtování. 

2. Smluvní paušální úhrada ve výši 300 000,- Kč vč. DPH pro MZM se vztahuje maximálně na 30 
představení v produkci MDB (skutečně odehraných hracích dnů bez zkoušek, přípravného 
a likvidačního období vybavení Biskupského dvora pro produkci) v programovém období celé 
produkční (hrací) sezóny 2021. Za každé další představení v produkci MDB (skutečně odehraný 
hrací den s účastí diváků – bez zkoušek) náleží MZM paušální náhrada za užívání prostor a 
nákladů za služby s tím spojené.  Výše této paušální náhrady bude smluvními stranami sjednána 
dohodou a potvrzena písemně. Smluvená paušální náhrada pro MZM za další představení 
v produkci MDB je splatná na základě faktury (daňového dokladu) vystavené od MZM vůči 
SNIP do 30 dnů od ukončení dohodnutého termínu 12. ročníku Akce, resp. po schválení 
celkového vyúčtování Akce. 

3. MZM je oprávněno při Akci podle svého uvážení realizovat své marketingové aktivity – např. 
každému návštěvníkovi Akce vstup do jakékoli expozice v rámci MZM za zvýhodněnou cenu 
na základě předložené vstupenky z Akce, a to v době konání Akce v roce 2021. MDB a SNIP se 
zavazují návštěvníky Akce o této možnosti vhodným způsobem informovat podle podkladů 
MZM, pokud bude ze strany MZM realizována. 

4. Bonusový systém k návštěvě expozic MZM podle předchozího odstavce provádí MZM svým 
jménem a na vlastní účet. Tržba z bonusových akcí se vstupem do expozic MZM náleží v plné 
výši MZM a nebude předmětem celkového vyúčtování Akce. 

5. Pokud budou do kulturní produkce Akce 2021 vstupovat další umělecké subjekty mimo MDB v 
rezervovaném termínu od 1.4.2021), bude na navazující představení (produkci) v souladu se 
schváleným dramaturgickým plánem uzavřena upřesňující příloha nebo jiný dokument 
schválený všemi smluvními stranami Smlouvy 2018. V tomto dokumentu budou uvedeny také 
případné další finanční podmínky, včetně příjmů MZM a způsobu úhrady případných nákladů 
SNIP a MDB za poskytnutí prostor Biskupského dvora a produkční zajištění dalších představení 
Akce, nad rámec produkce MdB.  
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V. Závěrečná ustanovení Ročníkového Dodatku č. 4 pro rok 2021 

 
1. Tento Ročníkový Dodatek č. 4 navazuje na Smlouvu 2018, a pokud není dohodnuto, upřesněno 

a uvedeno v tomto dodatku jinak, platí v plném rozsahu Smlouva 2018. 

2. V případě nejasností při aplikaci smluvních ujednání obsažených ve Smlouvě 2018 a v tomto 
Dodatku č. 4 při realizaci Akce platí podpůrně obvyklé postupy, výklady apod. úspěšně 
uplatněné v předchozích ročnících Akce realizovaných od roku 2010. Pro vzájemnou 
komunikaci související s realizací smlouvy a jednotlivá plnění smluvní strany budou uplatňovat 
a uznávají ústní a mailovou komunikaci. 

3. Tento Dodatek č. 4 platí pro Akci – 12. ročník 2021. Jeho platnost začíná dnem podpisu všech 
smluvních stran v návaznosti na Smlouvu 2018 a účinnost povinným zveřejněním, které 
zajištuje MdB. 

4. Smluvní strany prohlašují, že pokud si vzájemně v souvislosti s plněním povinností dle 
Smlouvy 2018 ve znění tohoto Dodatku č. 4 poskytly či poskytnou osobní údaje fyzických osob 
(zaměstnanců, smluvních partnerů či jiných osob), zavazují se tyto osobní údaje zpracovávat 
výlučně pro plnění povinností dle této smlouvy a v souladu s příslušnými aktuálně platnými 
a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejména nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/EC („GDPR“). 

5. Ročníkový Dodatek č. 4/2021 je vypracován a potvrzen v šesti originálních vyhotoveních, z nichž 
obdrží každá smluvní strana po dvou exemplářích. Nedílnou součástí Ročníkového Dodatku č. 4 
se stane následně potvrzený Protokol č. 1 podle článku III., bod. 2. 

 
 
V Brně dne 10. 12. 2020 
 
Za MZM:       Za MDB: 
 
 
 
 
 
……………………………………..    …………………………………….. 
Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.     Stanislav Moša 
generální ředitel Moravského zemského muzea  ředitel Městského divadla Brno,  
        příspěvkové organizace 
 
 
Za SNIP: 
 
 
 
 
 
…………………………………….. 
Jiří Morávek 
jednatel SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o. 




