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Smlouva o zajištění reklamy 
 

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

 
Smluvní strany: 
 

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace 
se sídlem Lidická 1863/16, 602 00 Brno 
zastoupená Stanislavem Mošou, ředitelem divadla 
IČO: 00101397   
DIČ: CZ00101397  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 35 
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město 
č. účtu: 
dále jen Divadlo na straně jedné 
  
a 

  
Hošek Motor a.s.  
se sídlem Žarošická 4315/17, Židenice, 628 00 Brno 
zastoupená Mgr. Ing. Andreou Ungerovou, předsedkyní představenstva 
IČO: 63484463 
DIČ: CZ63484463 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1766  
dále jen Společnost na straně druhé 
  
 
  

Článek I. 
Předmět smlouvy 

  
1. Divadlo zabezpečí v rámci své činnosti pro společnost Hošek Motor reklamu a s tím 

související plnění v následujícím rozsahu: 
• uvede logo Společnosti v Ročence MdB sezóny 2020 / 2021, 
• uvede logo Společnosti na inscenačním plakátu a v programu vybraných premiér, 
• uvede logo Společnosti v kalendáři MdB, 
• uvede celostránkovou reklamu Společnosti v jednom čísle časopise Dokořán, 
• umístí na webových stránkách Městského divadla Brno http://www.mdb.cz v sekci 

„Partneři“ aktivní odkaz na webové stránky společnosti; 
• zajistí promoakce Společnosti apod. 
• umožní účast čelních představitelů Společnosti na premiérách Divadla, na každou 

premiéru budou poskytnuty čestné vstupenky v počtu 4 kusů. 
Při tisku loga Společnosti je Divadlo povinno použít jen schválených podkladů.  

2. Společnost poskytne k plnění závazků Divadla dle této smlouvy potřebnou součinnost a 
poskytne Divadlu podklady pro výrobu tiskových materiálů. 

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

  
Za plnění dle článku I odst. 1 této smlouvy Společnost uhradí ve prospěch Divadla částku ve 
výši 350 000,- Kč (slovy: tři-sta-padesát-tisíc Kč) + DPH dle platných předpisů. Částka bude 
uhrazena na základě faktury (daňového dokladu), kterou Divadlo vystaví v zákonné lhůtě po 
skončení sjednané doby plnění – dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 31. 12. 2021. 
Fakturovaná částka bude započtena proti částce fakturované za pronájem osobního vozidla 
Mercedes-Benz (konkrétní model určuje společnost Hošek Motor s tím, že poskytnutý model 
může operativně měnit). 

 

Článek III.  
Doba trvání smlouvy 

  
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, s účinností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.  
  

  
Článek IV. 

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). MDB je povinným subjektem podle tohoto zákona.  

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, které mají platnost originálu, 
z nichž každá strana obdrží jedno (1) vyhotovení. 

 
  
V Brně dne 18. 12. 2020  
   
za Městské divadlo Brno, příspěvkovou 
organizaci: 

       za Hošek Motor a.s.: 

 
 
 
 
.……………………………….  

 
 
 
 
        …………………………….. 

           Stanislav Moša  
                 ředitel         

         Mgr. Ing. Andrea Ungerová 
         předsedkyně představenstva 

  




