SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ OBČERSTVENÍ
DLE§ 1746 ODST. 2 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
J a náčkova

akademie múzických umě ní v Brně
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
IČO 62156462, DIČ CZ62156462
bankovní spojení 27-0493900217/0100
(dále jen „JAMU")
zastoupena BcA. Janem Škubalem, vedoucím

a
Mgr. Klára Švandová
Čejkovická 4114/6, Brno Vinohrady, 628 00
IČ0:02665573,DIČ: CZ8761284279
bankovníspojení2300802151/2010
(dá le jen „ Obstaratel")

I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je zajištěn í ob čerstvení v souvislosti s
studiu Marta, Bayerova 575/5, 602 00 Brno (dále jen „Divadlo").

představením i

v Divadelním

II.

Závazky Obstaravatele
(1) Obstaratel se zavazuje zajišťovat občerstvení s obsluhou v sortimentu dle vlastního
rozhodnutí, za ceny příznivé a nikoliv vyšší než obvyklé, zcela na vlastní náklady a bez poskytnutí
zálohy. Obstaratel se zavazuje zajistit občerstven í na každé představení, jehož konání mu JAMU sdělí
s předstihem 7 nebo více dnů.
{2) Možnost zakoupit občerstvení musí být návštěvníkům představení, účinkujícím
a zaměstnancům JAMU (dále jen „ Návštěvníci ") Obstaratelem zajištěna vždy nejpozději 30 minut
před plánovaným začátkem představení, během celého představení a po dobu 45 minut po jeho
s kutečném skončení. V případě zájmu Návštěvn íků a dohody Obstaratele s vedoucím Divadla může
být výjimečně (např. z důvodu pokračující diskuse studentů s pedagogy po premiéře) občerstven í
Návštěvníkům poskytováno i delší dobu.
(3) Obstaratel je povinen dodržovat příslušné právní předpisy a zajistit jejich dodržování
Náv štěvn íky; zejména zajistí, aby Návštěvníci d ůs ledkem svého nadměrného občerstvení
neporušovali práva třetích osob, např . obyvatel domů v blízkosti Divadla.
(4) Obstaratel byl JAMU upozorněn , že se v žádném případě nejedná o nájem nebytových
prostor k provozu podnikatelské č innosti poskytováním služeb široké veřejnosti, ale toliko o zajištění
občerstvení pro N ávštěvníky. Obstaratel prohlašuje, že si je uvedené povahy záva zku z této smlouvy
vědom a při plnění svých povinností jej bude mít na zřete l i.
Ill.

Závazky JAMU
(1) JAMU sdělí Obstarateli data a plánované časy začátků jednotlivých představení jejich
vyvěšením na stránkách Divadla (www.stud iomarta.cz), na reklamních plochách Divadla a případně
jiným způsobem (písemně, telefonicky, e-mailem).
(2) JAMU umožní Obstarateli vstup do prostor Divadla tak, aby mohl plnit závazky z této
smlouvy.

IV.
Odmě na

Obstaratele a platba za

příl ežitos t

(1) S o hledem na omezený okruh osob. které budou mít k občerstvení zajišťovanému
Obstaratelem přístup, omezenou dobu jeho poskytování, sjednanou povinnost poskytovat
občerstvení za ce ny příznivé a nikoliv vyšší než obvyklé a zkušenost í JAMU ověřený nízký výnos ze
sjednané činnosti, se JAMU a Obstaratel dohodli, že odměnou Obstaratele za zajištění občerstvení
bude zisk, kterého při poskytování Občerstvení dosáhl. Obstaratel však nese i případnou ztrátu,
jestliže se mu nepodafí zisku dosáhnout.
(2) Za každé jednotlivé předst a vení, kdy JAM U Obstarate li v souladu s touto smlouvou
umožnila poskytovat Občerstvení, náleží JAMU od Obstaratele úhrada ve výši 150,- Kč včetně DPH; to
platí i v případě, kdy Obstaratel nedosáhne zisku . Tyto úhrady zaplatí Obstaratel JAMU vždy jednou
částkou zpětn ě za kalendářní měsíc hotově do rukou tajemnice divadla nebo převodem oproti
příjmové mu dokladu s náležitostmi dokladu daňového.

v.
Trvání a výpově ď smlouvy
Ob ě strany jsou oprávně ny tuto smlouvu, která se sjednává na dobu určitou,

a to do 30. 6.

2018, písemně vypovědět i bez uvede ní důvodu. Výpovědní doba činí 30 dnů a po číná dnem,
kdy výpověď došla druhé sm luvní straně.

VI.
Závě re č ná u stanove ní
(1) Tuto sm louvu lze z m ěnit jen, dohodnou-li se na tom obě smluvní strany, a to písemnými
čís lovanými dodatky.

{2) Tato smlouva ruší a v plném rozsahu nahrazuje veškeré j iné závazkové vztahy týkající se
zajištění občerstvení v Divad le mezi smluvními stranami, nezanikly-li dříve.

(3) Sm luvní strany proh lašují, že si sm louvu důkla d ně p řečetli, že její obsah, se kterým
souhlasí, je j im znám v plném rozsahu a jsou si vědomy povin ností j im z tét o smlouvy plynoucích.
Dále prohlašují, že tato sm louva zachycuje jej ich skutečnou, svobo dnou a vážnou vůli, že byla
uzavřena nikoliv v tísni a za nápa d ně nevýhod ných podmínek a na důkaz toho pod ni p řipojují své
podpisy.

Mgr. Klára Švandová

BcA. Jan Škuba l
vedoucí studia Ma rta
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