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Smlouva  

o poskytnutí vstupenek na divadelní představení   
 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

Smluvní strany: 

 

1. Městské divadlo Brno, příspěvková organizace 
se sídlem Lidická 1863/16, 602 00 Brno 

zastoupená Stanislavem Mošou, ředitelem 

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)  

 

2. Technické sítě Brno, akciová společnost  
se sídlem Barvířská 822/5, 602 00 Brno  

zastoupená Ing. Pavlem Roučkem, LL.M., generálním ředitelem 

IČO: 255 12 285 

DIČ: CZ25512285  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 

(dále jen TSB) 

 

 

1. MDB poskytne společnosti TSB vstupenky na představení z hracího plánu Městského 

divadla Brno ve finančním objemu 89 728,- Kč (osmdesát-devět-tisíc-sedm-set-dvacet-

osm Kč), kulturní služby jsou osvobozeny od DPH dle § 51 a § 61 písm. e) zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Po podpisu smlouvy vystaví MDB na tuto částku 

fakturu (daňový doklad). Z této částky bude započteno: 

• 44 864,- Kč proti částce 44 864,- Kč bez DPH, kterou budou TSB fakturovat Divadlu 

dle smlouvy o zajištění reklamy poskytované TSB ev.č. 027_2021 (Outbanner); 

• 44 864,- Kč proti částce 44 864,- Kč bez DPH, kterou budou TSB fakturovat Divadlu 

dle smlouvy o zajištění reklamy poskytované TSB ev. č. 028_2021 (Top horizont 
CL). 

2. Vstupenky se prodávají s dvouměsíčním předstihem (od 15. dne měsíce na 2 měsíce 

dopředu). Vstupenky lze objednat prostřednictvím komerčního oddělení MDB, e-mail pro 

zasílání požadavků:  Komerční oddělení MDB 

zašle každý měsíc TSB na níže uvedený kontaktní email zprávu o čerpání zaplacené 

částky (o počtu a hodnotě odebraných vstupenek). 

Vstupenky odebrané nad výše uvedenou částku budou uhrazeny. 

3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, s účinností od podpisu smlouvy do vyčerpání 

sjednané částky, nejpozději do konce roku 2021.  

4. Kontaktní osoby pověřené jednat ve věcech této smlouvy: 

za Divadlo: Helena Brzobohatá, tel. , e-mail: 

za TSB: Ing. Hana Dubcová, tel.   
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5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, na nichž se obě smluvní 

strany dohodnou.  

 

6. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.  

 

7. Tato smlouva podléhá zveřejnění 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). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 

v registru zveřejní Divadlo.  

 

 

V Brně dne 21. 1. 2021                V Brně dne ……………………… 

   

za Městské divadlo Brno, příspěvkovou  

organizaci: 

za Technické sítě Brno, akciovou společnost 

 

 

 

 

.……………………… 

 

 

 

 

…………………………….. 

Stanislav Moša, ředitel  Ing. Pavel Rouček, LL.M., generální ředitel 

 




