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OBJEDNÁVKA: pronájem prostor Divadla na Orlí 

 

 

OBJEDNAVATEL: Statutární město Brno – Magistrát města Brna, Odbor zdraví, Dominikánské nám. 3, 602 00  Brno 

zastoupený: JUDr. Evou Rabušicovou, vedoucí odboru 

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 

 

DODAVATEL: Janáčkova akademie múzických umění, Beethovenova 650/2, 662 15 Brno 

zastoupená: MgA. Janem Petrem, provozním ředitelem Divadla na Orlí  

IČO: 62156462, DIČ: CZ62156462, plátce DPH 

 

Objednáváme si u Vás pronájem prostoru Divadla na Orlí pro spolupráci při realizaci slavnostního 

předávání ceny pro dobrovolníky v Jihomoravském kraji „Křesadlo 2020“ 

 

Předmět pronájmu 

Předmětem pronájmu jsou prostory divadelního sálu pro 150 osob, včetně jeviště a jeho zařízení, šaten pro 

účinkující ve 2. N. P. a šatny pro sbor ve 4. N. P. včetně sociálního zázemí těchto prostor, foyer a veškeré 

veřejné prostory k němu přilehlé (dále jen „prostory“), to vše v objektu Divadla na Orlí, Orlí 710/19, 662 00 

Brno (dále jen „Divadlo“). 

Dodavatel poskytne pro tyto účely objednavateli prázdné jeviště s pracovním osvětlením, stávající osvětlovací, 

projekční a zvukovou techniku, baletizol a projekční fólii, dále službu jevištního technika, osvětlovače, zvukaře, 

šatnářky a hasiče.  

 

Účel pronájmu 

Dodavatel pronajímá objednavateli prostory, za účelem přípravy a realizace slavnostního předávání ceny pro 

dobrovolníky v Jihomoravském kraji „Křesadlo 2020“ 

 

Doba pronájmu 

Dodavatel pronajímá objednavateli prostory, uvedené v předmětu pronájmu, v termínu 5. 10. 2021 v čase 8 – 

22 hod. 

 

Další ujednání 
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Kontakt na odpovědnou osobu za průběh realizace ze strany objednatele: Mgr. Eva Rossi, vedoucí Oddělení 

prorodinné politiky Odboru zdraví MMB,                                                                       . 

Objednavatel učiní všechna opatření, aby nedošlo k poškození a ztrátě majetku a zařízení dodavatele. 

Objednavatel se zavazuje uhradit v plném rozsahu všechny škody na zařízení a vybavení prostor divadla, 

pokud vznikly vinou objednavatele nebo jeho personálu. 

Objednavatel se zavazuje na svůj náklad a odpovědnost zajistit souhlas k provozování představení (akce) a 

uhradit veškeré příslušné autorské poplatky s pořádanou akcí spojené. 
Objednavatel nese odpovědnost za případné škody/úrazy během pronájmu v objektu Divadla na Orlí 

v případě, kdy na škodě/úrazu nese výlučné zavinění objednavatel. 

Objednavatel neodpovídá za škody vzniklé na věcech dodavatele odložených mimo uzamčené k tomuto účelu 

vyhrazené prostory (šatny, skříňky), či za jejich ztrátu. 
 

Celková částka za pronájem dle předmětu pronájmu nepřesáhne 24 000,- Kč bez DPH. Tato cena je 

stanovena dohodou a je závazná pro obě strany. Spotřeba energie, technické vybavení a služby související 

s pronájmem jsou zohledněny v ceně pronájmu. K ceně bude připočteno DPH v sazbě platné k datu 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

CENA BEZ DPH:   24.000,- Kč  

DPH (21%):     5.040,- Kč 

CENA CELKEM S DPH:  29.040,- Kč 

TERMÍN DODÁNÍ:   05.10.2021 

MÍSTO DODÁNÍ:  Brno 

ÚHRADA: úhrada bude provedena na podkladě předložené faktury převodem na účet 

dodavatele (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury). Smluvní strany souhlasí 

s případným použitím daňového dokladu v elektronické podobě dle ust. § 26 odst. 3 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

UPOZORNĚNÍ: V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí 
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli.  

 

Tato objednávka bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž 

správci registru smluv zašle objednávku k uveřejnění statutární město Brno. Objednávka nabývá účinnosti 

dnem její akceptace. 

 

S pozdravem 

 

JUDr. Eva Rabušicová  

vedoucí Odboru zdraví MMB 

 

PŘÍLOHA: 

Prohlášení o základních bezpečnostních a protipožárních podmínkách v době pronájmu Divadla na Orlí 

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00  Brno 

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 

 

DORUČOVACÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor zdraví,  

Dominikánské nám. 3, 602 00  Brno 

Potvrzuji přijetí objednávky dne: 3.9.2021 

Jméno a příjmení statutárního zástupce: MgA. Jan Petr 

Podpis:     
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           příloha objednávky 

 

Prohlášení o základních bezpečnostních a protipožárních podmínkách v době pronájmu Divadla na 

Orlí 

 

Při pohybu v divadelním sále a technologickém zázemí je třeba dbát zvýšené bezpečnosti zejména: 

 

V hledišti, při snížené viditelnosti 

Na jevišti hlavně v případě orchestřiště v nejnižší poloze, nebo jsou-li v pohybu jevištní vozy, hrozí pád do 

hloubky.  

Dále pak je třeba dbát pokynů jevištního personálu, poslouchat varování při pohybu vozů, jevištních tahů 

a ostatní manipulace se scénickými prvky. 

Pohyb v provazišti je umožněn pouze tehdy, vyžaduje-li to bezpodmínečně nutně realizace inscenace. 

Pokud je tomu tak, je třeba dát předem písemný seznam osob souboru (nikoliv zaměstnanců divadla), 

kterých se tento pohyb týká.  

Při pohybu v provazišti, je třeba zvýšit opatrnost zejména při manipulaci s dvířky od branek k pojezdovým 

lávkám a při snížené viditelnosti zvýšit ostražitost. 

Pokud je zjištěna jakákoliv závada, nebo skutečnost odporující bezpečnosti, upozorněte na toto 

neprodleně jevištní personál, popřípadě správce budovy. 

Při vyhlášení požárního poplachu, řídit se pokyny a neprodleně opustit budovu. 

Při uvíznutí ve výtahu, upozornit tlačítkem se symbolem zvonku na vrátnici a vyčkat vyproštění. 

JE ZAKÁZÁNO: 

Kouřit na jevišti a ve veškerých prostorách budovy Divadla na Orlí. Kouření povoleno jen na místech 

k tomu určených. 

Manipulovat s otevřeným ohněm ve všech prostorách budovy.  

Pokud kouření je vyžadováno inscenací, je potřeba nahlásit to technickému personálu, který pak zajistí 

potřebné kroky, jak v oblasti bezpečnosti, tak k zajištění všech požárních čidel apod. 

Jakákoliv manipulace s jevištními technologiemi osobami, které nebyly náležitě proškoleny. 

Je zakázána jízda osob na tazích, jak ručních, tak motorových. 

Pohybovat se bez povolení na technologickém dvorku v zadní části budovy 

Objednavatel prohlašuje, že byl seznámen s výše uvedenými bezpečnostními a protipožárními 

podmínkami pro pohyb na jevišti a v prostorách Divadla na Orlí, a že s těmito podmínkami seznámí před 

vstupem do divadla všechny účinkující a další osoby, které se v souvislosti s přípravou představení budou 

v divadle pohybovat. 

 

 

V Brně dne 2.9.2021  

 

 

 za objednavatele:  

 

    

  

 
 


