
Dodatek i. L

ke Snlouv6 o spoluprdci a poskytnuti vzijemnych pln6nf
uzavfen6 dne 31. 8. 2018

Smlurmi sfrany:

Mdstsk6 divadlo Brno, piisp6vkovf organizace
se sidlem Lidick6 1863116,602 00 Brno
zastoupend ieditelem Stanislavem Mo5ou
ICO: 00101397
DIC: C200101397
Spisovd znadka Krajshi'soud v Brnd, oddil Pr, vloZka 35
Bankovni spojeni: Komerdni banka Brno-mdsto, d. ri,: 
(drile tak6 MDB)

a

BrnEnskri pivovarniclc,{ spoleinost s.r.o.
se sidlem Pordika2}&l3, Tndt6, 602 00 Brno
zastoupen6 jednateli Petrem Hauskrechtem a pavlem Havlikem
ICO:02132117
DIO CZO2I32II7
Spisov6 znadka: Krajs(i soud v Bmd, oddil Cvloika80376
Bankovni spojeni: Oberbank AG, pobodka eR, d. tt.:
(d6le tak6 jen spoleinost)

I.
Vndvazrosti na st6tem naftzen|" opalient proti Siieni pdndemie koronaviru COVID-l9 a stim
souvisejicim omezenim dinnosti, se smluvni strany dohodly, Ze pro rok 2020 sniiuji objem
vzrfjemnfch plndni na iristku 54 924,- Ki vietnE DpH.

II.
1 Dodatek d. 1 se vyhotovuje ve dt5dech stejnopisech, po dvou pro kaZdou smlurmi sfranu.

2. MDB tento dodatek zveiejni vregistru smluv podle zikona 8.34012015 Sb., ozvl6strich
podminkdch ridirurosti ndkteqi'ch smluv, uveiejilovdni tdchto smluv a o regisfraci smluv
(zrikon o registru smluv). MDB je povinn;im subjektem podle tohoto aikona.

V Brnd dne 31, 72.2020

za Brndnskou pivovamickou
spolednost s.r.o.:

Petr Hauskrecht, j ednatel

za Mdstsk6 divadlo Brno, piispdvkovou
organizaci:

Havlik, jednatel

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o spolupráci a poskytnutí vzájemných plnění

uzavřené dne 31. 8. 2018
Smluvní strany:

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
se sídlem Lidická 1863/16, 602 00 Brno
zastoupená ředitelem Stanislavem Mošou
IČO: 00101397
DIČ: cz 00101397
Spisová značka: Kraj ský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 35
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město, č. ú.:_
(dále také MDB)

a

Brněnská pivovarnická společnost s.r.o.
se sídlem Porážka 208/3, Trnitá, 602 00 Brno
zastoupená jednateli Petrem Hauskrechtem a Pavlem Havlíkem
IČO: 02132117
DIČ: cz02132117
Spisová značka: Kraj ský soud v Brně, oddíl C vložka 80376
Bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka ČR, č. ú.:_
(dále také jen společnost)

1.
— V návaznosti na státemfnařízená opatření proti šíření pandemie 'kofon'avíru COVID31'9' a s tím

souvisejícím omezením činností, se smluvní strany dohodly, že pro rok 2020 snižují objem
vzájemných plnění na částku 54 924,- Kč včetně DPH.

II.
1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
2. MDB tento dodatek zveřejní vregistru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv
(zákon o registru smluv). MDB je povinným subjektem podle tohoto zákona.

V Brně dne 31.12.2020

za Brněnskou pivovarnickou za Městské divadlo Brno, příspěvkovou
společnost s.r.o.: organizaci:

Petr Hauskrecht, jednatel Stanislav Moša, ředitel

Pavel Havlík, jednatel




