
Smlouva o spolupráci 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: 

1. Divadlo J. K. Tyla, p. o., IČO: 00078051, DIČ: CZ00078051 
se sídlem Palackého náměstí 2971/30, 30100 Plzeň 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou Pr 635 
zastoupené: doc. MgA. Martin Otava, Ph.D., ředitel  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   

(dále jen „DJKT") 

a 

2. Spolek PaNaMo, IČO: 26985641, DIČ: CZ26985641 (neplátce DPH) 
se sídlem Housková 1187/25, 326 00 Plzeň 
zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou L 4215 
zastoupené: Ing. Marcela Mašinová, předsedkyně  
bankovní spojení:    
číslo účtu:   

(dále jen „Společnost") 

(DJKT a Společnost společně dále jen „Smluvní strany") 

podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
smlouvu o spolupráci. 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Smluvní strany prohlašují, že předmětem této smlouvy je závazek Smluvních stran vzájemně spolupracovat 

a poskytnout si vzájemné služby blíže specifikované v článku II. této smlouvy. 

2. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od 17. 5. 2021 - 31. 8. 2021. 
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II. 

Oblast a forma spolupráce 

A. Reklamní plnění 

1. DJKT se tímto zavazuje poskytnout Společnosti následující: 

Prezentaci Společnosti v prezentačních materiálech, na reklamních plochách DJKT a v rámci reklamního vysílání 
TV obrazovek ve všech budovách DJKT. 

a) Přehrávání spotu Společnosti s/bez zvuku (dle možnosti Společnosti) v 

délce do 30 vteřin na všech obrazovkách DJKT (23 TV) 

b) Umístění reklamy Divadelního léta na hyperkostce před Novým 

divadlem (šx v 113 x 215 cm) 

 

c) Umístění programových letáků Divadelního léta pod plzeňským nebem v Novém divadle a na 

obchodním oddělení ve Smetanových sadech 

d) Sdílení příspěvků na facebook.com/djktplzen 

e) Výpůjčka kostýmu z fundusu DJKT dle požadavků Společnosti. 

2. Společnost se tímto zavazuje poskytnout DJKT následující: 

Prezentovat DJKT v rámci festivalu Divadelní léto pod plzeňským nebem, který se koná ve dnech 12. června až 
27. července 2021. Obsahem festivalu je předpremiéra, premiéra a 10 repríz inscenace Romeo a Julie v režii 
Jakuba Špalka, 6 repríz inscenace Cyrano v režii Ivana Řezáče a další inscenace, které se konají v rámci vedlejšího 
programu. Místo konání hlavního programu je prostor U Zvonu v Plzni. 

a) Uvedení loga DJKT na všech grafických výstupech, stránkách www.divadelnileto.cz a na reklamním 

banneru v blízkosti hracího místa v průběhu všech představení 

b) Poděkování DJKT jako partnerovi v audionahrávce před začátkem každého představení 

c) Umístění banneru partnera o maximální velikosti 1,775 x 3,43 m, propagujícího kulturní aktivity 

partnera (nikoliv však jeho další partnery) na plotě, obklopujícím hrací místo 

d) Vklad letáku na akce DJKT do programu premiérové inscenace 

e) Sdílení příspěvků na facebook.com/divadelnileto 

B. Zajištění koncertu Jsme muzikál! 

1. DJKT se tímto zavazuje poskytnout Společnosti následující: 

Zajištění koncertu Jsme muzikál! v rámci programu festivalu Divadelní léto pod plzeňským nebem dne 14. 

června 2021 od 20,30 hodin včetně vypořádání účinkujících. 

DJKT se zavazuje zajistit licenční a autorské poplatky, a to na základě hlášení o tržbách vystavených 

Společností a zaslaných DJKT. 

2. Společnost se tímto zavazuje poskytnout DJKT následující: 

Zajistit prostor, techniku a organizaci koncertu souboru muzikálu DJKT v rámci programu festivalu 
Divadelní léto pod plzeňským nebem dne 14. června 2021 od 20,30 hodin. 

Společnost se zavazuje prodávat vstupenky přes vstupenkový portál Go Out a zajistit prodej v místě konání 
akce. 
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III. 

Cena za spolupráci 

A) Reklamní plnění 
 

1. Společnost se zavazuje za spolupráci specifikovanou v článku II. A zaplatit úplatu v celkové výši 30 000 
Kč včetně DPH. 

2. DJKT se zavazuje za spolupráci specifikovanou v článku II. A zaplatit úplatu v celkové výši 30 000 Kč 
včetně DPH. 

3. Společnost se zavazuje uhradit úplatu specifikovanou v článku III. odst. 1 na základě daňového dokladu 
vystaveného DJKT ke dni 31. 8. 2021 se splatností do 14 dnů od data doručení daňového dokladu 
Společnosti, (s tím, že DJKT se zavazuje označit tento daňový doklad textem „Neproplácejte - zápočet"). 

4. DJKT se zavazuje uhradit úplatu specifikovanou v článku III. odst. 2 na základě daňového dokladu 
vystaveného Společností ke dni 31. 8. 2021 se splatností do 14 dnů od data doručení daňového dokladu 
DJKT. (s tím, že Společnost se zavazuje označit tento daňový doklad textem „Neproplácejte - zápočet"). 

5. Vzhledem k tomu, že cena za spolupráci specifikovaná v článku III. této smlouvy je shodná pro obě 
smluvní strany, smluvní strany tímto sjednávají, že tyto své vzájemné pohledávky proti sobě započítají. 
Smluvní strany se dohodly, že kterákoli z nich vystaví za účelem započtení doklad o zápočtu a zašle jej 
druhé smluvní straně do 10 dnů od doručení daňového dokladu druhé smluvní strany. 

B) Zajištění koncertu Jsme muzikál! 

1. Tržby za vstupenky z vystoupení souboru muzikálu DJKT dne 14. června 2021 si Společnost a DJKT rozdělí 
v poměru 1:1 (Společnost x DJKT) po odečtení provize za prodej vstupenek. 

2. Společnost se zavazuje předat DJKT dokument o vyúčtování vstupenek, na jehož základě DJKT vystaví 
na podíl na tržbách za vstupenky z koncertu souboru muzikálu DJKT daňový doklad. Podíl na 
vstupenkách bude uhrazen dle splatnosti daňového dokladu. 

3. Ostatní náklady spojené s prodejem vstupenek a se zajištěním vystoupení (zejména technické 
zabezpečení, pořadatelská služba apod.) bude hradit ze svého podílu Společnost. 

4. Licenční a autorské poplatky hradí ze svého podílu DJKT. 

1. Tato smlouva zaniká 

IV. 

Zánik smlouvy 

a) splněním povinnosti smluvních stran podle této smlouvy/uplynutím doby, na kterou byla 

smlouva uzavřena; 

b) písemnou dohodou smluvních stran; 

c) písemným odstoupením kterékoliv ze smluvních stran, poruší-li druhá smluvní strana 

podstatným způsobem své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupení od smlouvy nemá 

vliv na povinnost uhradit smluvní pokutu podle článku V. této smlouvy. 
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v. 

Smluvní pokuta 

1. Smluvní strany sjednávají, že v případě, že jedna ze smluvních stran poruší svůj závazek a neposkytne 
druhé straně plnění podle článku II. této smlouvy za podmínek sjednaných v této smlouvě nebo jinak 
podstatným způsobem poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy, a ani na písemnou výzvu druhé 
smluvní strany nesjedná v dodatečně poskytnuté lhůtě nápravu, bude povinna uhradit oprávněné 
smluvní straně smluvní pokutu ve výši 

5 000 Kč. Zaplacení smluvní pokuty podle tohoto článku nevylučuje nárok na náhradu škody. 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že podle platných právních předpisů jsou zcela oprávněny tuto smlouvu 
uzavřít a plnit závazky z ní vyplývající a uskutečnit všechna právní jednání a činnosti nezbytné za účelem 
splnění předmětu této smlouvy. 

2. Smluvní strany považují obsah této smlouvy za důvěrný a zavazují se zachovávat o obsahu této smlouvy 
vůči třetím osobám mlčenlivost. Tento závazek trvá i po ukončení této smlouvy. V případě porušení 
tohoto závazku jednou ze smluvních stran bude mít druhá smluvní strana právo na náhradu škody tím 
vzniklé. 

3. Tato smlouva je sepsána v rozsahu šesti článků, ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po jednom. 

4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou formou, a to prostřednictvím 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jednání v jakékoli jiné formě nezakládá 
mezi stranami právních následků. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
zveřejňování dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv") v Registru smluv. Tato 
smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

6. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy vznikl na základě oboustranné souhlasné vůle a že 
tato smlouva nebyla uzavřena v tísni či lehkomyslnosti některé smluvní strany. 

V Plzni dne 17. května 2021 

doc. MgA. Martin Otava, Ph.D. 
ředitel Divadla Josefa Kajetána Tyla 

V Plzni dne 17. května 2021 

Ing. Marcela Mašinová 
předsedkyně spolku 
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