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SMLOUVA  
o provedení divadelního představení 

č. M/21/506. 

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

 
Smluvní strany: 
 
Teplárny Brno, a.s.   
se sídlem: Okružní 25, 638 00 Brno 
zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva  

         a generálním ředitelem 
IČ: 46347534 
DIČ: CZ46347534 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, č. vl. 786 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 

(dále také „Objednatel“) 
 

a 
 
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace 
se sídlem: Lidická 1863/16, 602 00 Brno  
zastoupená: Stanislavem Mošou, ředitelem divadla 
IČ: 00101397 
DIČ: CZ00101397 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 35 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 

(dále také „Divadlo“) 
 

 
čl. I.  

Předmět smlouvy 
 

Divadlo sehraje pro Objednatele na hudební scéně Městského divadla Brno  

dne 23. září 2021 v 19:00 hod. 
představení: „Pretty Woman“. 

 
 

 
čl. II.  

Cena a platební podmínky 
 

1. Objednatel uhradí za provedené představení sjednanou odměnu ve výši 490 000,- Kč 
(slovy: čtyřistadevadesáttisíc korun českých), kulturní služby jsou dle § 51 a § 61 písm. 
e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeny od DPH. 

 
2. Částka bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury vystavené Divadlem po 

provedení představení bankovním převodem na účet Divadla uvedený v záhlaví. 
Splatnost faktury je 15 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Faktura musí 
obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy.  
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čl. III. 
Další ujednání 

 

1. Divadlo umožní umístění loga Objednatele v prostorách konání představení a zajistí pro 
Objednatele služby šatny do 01:00 hod následujícího dne 24. září 2021. 

2. V případě, že by se představení neuskutečnilo z příčin na straně Objednatele, uhradí 
Objednatel na účet Divadla 80 % smluvené odměny za provedené představení. 

3. Jestliže by nastaly na straně Divadla nepředvídatelné okolnosti, bránící uskutečnění 
představení, je Divadlo povinno oznámit tuto skutečnost Objednateli a dohodnout se na 
možném náhradním termínu nebo titulu. 

4. Ve věcech týkajících se této smlouvy je za Divadlo pověřena jednat: 
paní MgA. Věra Kadlecová, tel.:  
Kontaktní osobou za TB je:  
paní Ing. Renata Diatková, tel.:  
 
 

čl. IV. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015  Sb., o 
registru smluv, v platném znění. 

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Zároveň 
smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

3. Případné změny ve znění této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou 
ve formě zvláštního dodatku a po oboustranném souhlasu. 

4. Smlouva 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. Návrh na uveřejnění 
smlouvy v registru smluv podá Divadlo. Divadlo je povinným subjektem podle tohoto 
zákona. 

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží  
po jednom exempláři, jenž má platnost originálu. 

 
      V Brně: 
 
      Za Teplárny Brno, a.s.    Za Městské divadlo Brno, p.o. 
 
 
 
 
 
      .............................................   .................................................... 
      Ing Petr Fajmon, MBA    Stanislav Moša 
      člen představenstva    ředitel 
      a generální ředitel   
 
 
 
 




