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 Smlouva  

o spolupráci a poskytnutí vzájemných plnění  
 

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 ředitelem Stanislavem Mošou  

IČO: 00101397 

DIČ: CZ 00101397  

Spisová značka: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 35  

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město, č. ú.: 

(dále také MDB) 

 

a 

 

Brněnská pivovarnická společnost s.r.o. 
se sídlem Porážka 208/3, Trnitá, 602 00 Brno 

zastoupená jednateli Petrem Hauskrechtem a Pavlem Havlíkem 

IČO: 02132117 

DIČ: CZ02132117 

Spisová značka: Krajský soud v Brně, oddíl C vložka 80376  

Bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka ČR, č. ú.: 

(dále také jen společnost) 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 

Smluvní strany, vědomy si vzájemné prospěšnosti dále specifikované vzájemné spolupráce, se 

dohodly takto: 

- Městské divadlo Brno bude propagovat pivní produkty zn. „Hauskrecht“ Brněnské 

pivovarnické společnosti a poskytne společnosti další s tím související plnění;  

- Brněnská pivovarnická společnost poskytne za tím účelem Městskému divadlu Brno své 

produkty zn. „Hauskrecht“, které budou prezentovány při příležitosti premiér a dalších 

divadelních akcí (derniéry, výroční představení, festivaly apod.). 

 

II.  

Plnění MDB 
 

1. MDB:  

a) uvede logo společnosti na inscenačních plakátech a v programech všech premiér, 

b) uvede logo společnosti na měsíčních programových plakátech MDB, 

c) uvede logo společnosti ve sloupci významných partnerů MDB v časopise Dokořán, 

d) uvede v každé divadelní sezoně celostránkovou reklamu společnosti v jednom čísle 

divadelního časopisu „Dokořán“.  Časopis vychází v barevném provedení, je formátu 

A5, náklad činí 6 000 ks. 

e) umístí na webových stránkách Městského divadla Brno (http://www.mdb.cz) v sekci 

„Partneři“ aktivní odkaz na webové stránky společnosti, 
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f) umístí 1 ks reklamního panelu společnosti formátu 20 x 30 cm do foyer Hudební 

scény Městského divadla Brno na ul. Lidické č. 16 v Brně na stěnu významných 

partnerů Městského divadla Brno, 

g) umožní účast zástupců společnosti na slavnostních premiérách Městského divadla 

Brno, na každou premiéru budou poskytnuty vstupenky v počtu 6 kusů. 

2. Společnost dodá MDB potřebné grafické podklady (zejm. logo a jméno společnosti) ve 

formátu a termínu požadovaném MDB. 

3. Společnost je oprávněna provést ve spolupráci s vedením MDB namátkovou kontrolu 

smluvených závazků. 

4. Za poskytnutou reklamu a s tím související plnění uhradí společnost 

Kč) / kalendářní rok + DPH dle platných předpisů. V případě neúplného 

kalendářního roku bude uhrazena alikvotní část. 

 

III. 
Plnění společnosti 

 

1. Společnost dodá MDB v každém kalendářním roce produkty značky „Hauskrecht“ ve 

finančním objemu  + DPH dle platných předpisů. 

V případě neúplného kalendářního roku bude poskytnuta alikvotní část plnění. 

2. MDB upřesní specifikaci a množství jednotlivých objednávaných produktů a zašle 

společnosti konkrétní objednávku vždy minimálně 3 dny před požadovaným termínem 

dodání.  

3. Společnost dodá produkty na adresu Městské divadlo Brno, Lidická 16, kde produkty 

převezme určená osoba a zajistí jejich řádné uskladnění a následné podávání 

návštěvníkům divadelních akcí odborně kvalifikovanou osobou, a to prostřednictvím 

nájemce restauračních prostor v areálu Městského divadla Brno, který garantuje dodržení 

všech technologických a hygienických předpisů při podávání produktů. 

4. MDB se zavazuje vrátit společnosti prázdné sudy či jiné vratné obaly bezprostředně po 

skončení akce, nejpozději třetí pracovní den. 

5. Záloha za 1 sud piva (30 l, 50 l) činí 1 500,- Kč a bude celkově zúčtována k 31. 12. 

každého kalendářního roku (nebo k datu skončení smlouvy). Za sudy nevrácené do 3 

pracovních dnů po skončení kalendářního roku (či po skončení smlouvy) uhradí MDB 

stanovenou zálohu.   

 
IV.  

Způsob placení 
 
1. Společnost bude za produkty dodané dle objednávek MDB průběžně vystavovat faktury  - 

daňové doklady s tím, že tyto faktury nebudou MDB hrazeny. Na faktuře bude uvedeno 

„vzájemný zápočet“. 

2. MDB vystaví za jím poskytnuté plnění nejpozději 31. 12. každého kalendářního roku 

(nebo k datu skončení smlouvy) společnosti fakturu – daňový doklad na částku 

(nebo na částku v alikvotní výši za příslušnou část kalendářního roku) + DPH. Na 

faktuře bude uvedeno „vzájemný zápočet“ 

3. Faktury budou mít náležitostmi daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o DPH, a 

vzájemné závazky budou započteny.  
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V.  

Doba trvání smlouvy 
  

Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2023 (tj. na pět 

divadelních sezon: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023).  

Divadelní sezona začíná od 1. 9. jednoho kalendářního roku a končí 31. 8. následujícího 

kalendářního roku. 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Kontaktními osobami pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy jsou: 

- za MDB: Zdeněk Helbich (reklamní plnění)  

                            Miroslava Butlerová (objednávky). 

- za Brněnskou pivovarnickou společnost: Pavel Havlík (reklamní plnění),  

                                                                        Kristýna Krakešová (objednávky)  

2. Na práva a povinnosti v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ust. § 2586 a násl. 

občanského zákoníku upravující smlouvu o dílo a ust. § 2079 upravující smlouvu kupní. 

3. Případné změny ve znění této smlouvy mohou být provedeny po oboustranném souhlasu 

formou písemného dodatku ke smlouvě. 

4. 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.  

5. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. 

 

 

V Brně dne 31. 8. 2018  

  

za Brněnskou pivovarnickou  

společnost s.r.o.: 

za Městské divadlo Brno, příspěvkovou 

organizaci: 

 

 

 

 

.…………………………   

Petr Hauskrecht, jednatel       

 

 

 

 

.………………………… 

Pavel Havlík, jednatel 

 

 

 

 

………………………………  

Stanislav Moša, ředitel 

 

 




