
 

Smlouva o poskytnutí reklamních a propagačních služeb 
uzavřená podle §1724 a násl. zákona č. 89/2012Sb., OZ v platném znění 

mezi: 

 

Divadlo F. X. Šaldy, příspěvková organizace 

Se sídlem: Zhořelecká ul. 344/5; 460 37 LIBEREC 1 

Zapsáno v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., Sp. Zn.: Pr 624 

IČO: 00083143; DIČ: CZ00083143 

Bankovní spojení: CS, a.s. Liberec, č. ú.: 5604292 / 0800 

Zastoupeno: Ing Jarmilou Levko – ředitelkou divadla 

(dále jen „dodavatel“) 

a 

LARVAIRE, s.r.o 
Se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Václavské náměstí 832/19, PSČ 110 00 

IČO: 27636640;  DIČ: CZ27636640; 

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Scharfem  - jednatelem, 

(dále jen „zadavatel“) 

 

I. 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je provedení reklamy pro zadavatele při příležitosti uvedení 

operního muzikálu: Peter Sham, Brad Carroll, Chris Walker, Paul Gemignani, 

„Hledá se tenor“, který má I. premiéru v Šaldově divadle dne 18. 12. 2021 a II. 

premiéru dne 19. 12. 2021 od 19:00 hod. 

 

II. 

Technické podmínky a věcné plnění 

Dodavatel se zavazuje poskytnout zadavateli, na své náklady, služby v tomto rozsahu:  

Umístění názvu firmy zadavatele v tiskovinách vydávaných k pořádanému opernímu 

představení uvedeného v čl. I. (do programu k dané inscenaci, do dvouměsíčního 

programu „Xaver“ a na webové stránky DFXŠ).  Časový rozsah této prezentace je 

stanoven od 18. 12. 2021 do 31. 12. 2022. 

Zadavatel se zavazuje za účelem uvedeným v čl. I smlouvy poskytnout dodavateli na 

základě požadavku, včas a v dostatečné kvalitě a rozsahu potřebné informace nezbytné 

pro plnění závazku dodavatele vyplývající z čl. II smlouvy. 

 

IV. 

Cena a platební podmínky 

Cena za poskytnuté služby dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve 

výši 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských Kč) + DPH. 



 

Zadavatel se zavazuje uhradit dodavateli uvedenou částku na základě vystavené faktury 

– daňového dokladu, dodavatelem a to s 15 denní splatnosti od jejího doručení 

zadavateli. Daňový doklad vystaví dodavatel nejpozději 30. 09. 2021. 

 

V. 

Závěrečné ustanovení 

Tato smlouva je účinná dnem podpisu oběma stranami a její platnost končí splněním 

závazků v ní uvedených. Měnit její obsah, nebo přijímat doplňky lze jen písemně po 

předchozí dohodě mezi oběma smluvními stranami. 

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 

Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo 

ruší, zveřejní poskytovatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné 

správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany výslovně 

souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu v registru smluv zveřejněna. 

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství. 

Platnost této smlouvy nastává dnem  podpisu smlouvy smluvními stranami, dnem 

zveřejnění smlouvy dle zák. č.340/2015 nastává účinnost smlouvy. 

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden 

výtisk. 

V Praze dne:       V Liberci dne: 

 

Za LARVAIRE a.s.       Za Divadlo F. X. Šaldy 

 

...................................................    ..........................................     

zadavatel       dodavatel 

 


