
Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o užívání Biskupského dvora Moravského zemského muzea 

a spolupráci v projektu divadelních představení Městského divadla Brno 
a pořádání kulturních produkcí 

pro období 2018 - 2025 
 

uzavřené dne 2. 2. 2018 
 
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: Komerční banka, a. s., Brno – město, č. ú. 
Příspěvková organizace nezapsaná do obchodního rejstříku 
ID datové schránky: bfi2vz4 
(dále jen „MZM“ jako poskytovatel prostor Biskupského dvora) 
 

2. Společní uživatelé: 

 
a) Městské divadlo Brno, příspěvková organizace 
se sídlem Lidická 1863/16, 602 00 Brno 
IČO: 001 01 397 
DIČ: CZ00101397  
Statutární orgán: Stanislav Moša, ředitel 
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 35 
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město 
č. účtu: 
ID datové schránky: 6n4k5mp 

(dále také „MDB“) 
 
a 
 

b) SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r. o. 
se sídlem Brno, Špitálka 113/41, 602 00 Brno 
IČO: 46966234 
DIČ: CZ46966234 
Statutární orgán: Jiří Morávek, jednatel 
Bankovní spojení: Komerční banka Brno – venkov, č. ú.: 
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 6815 
ID datové schránky: ibfsibg 

(dále také „SNIP“) 
 

 

 

 

 

 



I. 

 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplněních uzavřené smlouvy: 
 
1)  
V článku II (Práva a povinnosti smluvních stran, rozsah a podmínky užívání Biskupského dvora, 
podmínky spolupráce) se v odst. 1 u písm. a) Moravské zemské muzeum se zavazuje, že: … doplňuje 
další odrážka: 
- poskytne Městskému divadlu Brno možnost uložit do uzamykatelné místnosti ve vnitřních 

prostorách MZM divadelní case (kufr) s drahým technickým zařízením (zejm. mikroporty a 
mikrofony). 

 
 
2)  
V článku IV (Režim a podmínky užívání Biskupského dvora) se:  
 
• stávající odstavec 2 nahrazuje novým zněním: 

 
2. Při užívání Biskupského dvora a dalších prostor MZM je třeba dodržovat pořádek a čistotu. 

Je povinné dodržovat platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany, zejména: 
- aktuální zpracované požárně bezpečnostní řešení stavby hlediště postaveného v prostoru 

Biskupského dvora zajišťované MdB, 
- aktuální dokumenty BOZP a PO zpracované MdB pro provozování jeviště a hlediště 

v prostoru Biskupského dvora, 
- dokumenty MZM v oblasti BOZP a PO (včetně jejich novelizací), jejichž dodržování je při 

realizaci Akce nezbytné.  
Tyto dokumenty si smluvní strany prokazatelně vzájemně předávají bez zbytečného odkladu. 
Tyto závazné dokumenty vzniklé v průběhu smluvní spolupráce se po třístranném potvrzení 
stávají Přílohou smlouvy.  

 
• za odst. 2 doplňují další odstavce 3 a 4: 

 
3. Zajištění bezpečnosti návštěvníků MZM v prostoru Biskupského dvora v době konání Akce 

a) V době, kdy musí být přes prostor Biskupského dvora zajištěn průchod veřejnosti 
k expozicím, zajistí MZM přiměřeným způsobem ostrahu tohoto prostoru tak, aby případní 
neukáznění návštěvníci prostoru Biskupského dvora nevstupovali na postavenou hledištní 
tribunu a do prostoru jeviště. MDB vymezí prostor se zákazem vstupu červenobílým 
bezpečnostním pásem. 

b) MZM prokazatelně seznámí s výše uvedeným zákazem také své zaměstnance. 
c) MZM garantuje, že po celou dobu konání Akce bude mít v provozu a funkční kamerový 

systém ostrahy Biskupského dvora. 
 

4. V případě, že se v prostoru Biskupského dvora budou konat představení či koncerty dalších 
subjektů, bude prostor Biskupského dvora k těmto účelům smluvně poskytovat SNIP. SNIP 
tyto další subjekty prokazatelně písemně poučí o nutnosti dodržovat stanovená pravidla 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.  

 
 

 



II. 

 

1. Dodatek č. 1 je vypracován v sedmi originálních vyhotoveních, ze kterých tři obdrží MZM, dvě 
MDB a dvě SNIP. 

2. Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy 
v registru podá MDB. Při zadávání podkladů pro zveřejnění smlouvy do systému zajistí MDB, aby 
oznámení o zveřejnění smlouvy bylo doručeno i do datových schránek MZM a SNIP. 

 

 

V Brně dne ………………………. V Brně dne ………………… 
 
Za MZM: 
 
 
 
…………………………………….. 
Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., generální ředitel 
Moravského zemského muzea 
 
 

 
Za MDB:  
 
 
 
…………………………………….. 
Stanislav Moša, ředitel Městského divadla 
Brno, příspěvkové organizace 
 
 
V Brně dne …………………… 
 
Za SNIP: 
 
 
 
…………………………………….. 
Jiří Morávek, jednatel SNIP & CO, reklamní 
společnost, spol. s r.o. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 




