
Návrh na uzavření dohody s CLEOPATRA MUSICAL, s.r.o. a Pomáháme se vstupenkami s.r.o. 

 

DIVÁK:  jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………. 
(„Divák“)  

datum narození: …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

bydliště:  …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

telefon a e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

VSTUPENKA/Y KOUPENÁ/É OD TICKET ART PRAHA 
(vše dále jen „Vstupenka TAP“): 

VSTUPENKA/Y REZERVOVANÁ/É OD CLEOPATRA 
MUSICAL (vše dále jen „Vstupenka CM“): 

 
představení: 

 
………………………………………………............ 

 
představení: 

 
………………………………………………............... 

 
termín:  

 
………………………………………………............ 

 
termín:  

 
………………………………………………............... 

 
počet: 

 
………………………………………………............ 

 
počet: 

 
………………………………………………............... 

   
rezervace: 

 
………………………………………………............... 

 

DIVADLO: CLEOPATRA MUSICAL, s.r.o., IČO: 63674343, sídlo: Štychova 277, Praha 10- Křeslice, PSČ: 104 00, 
(„Divadlo“) zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36856  
 

PARTNER: Pomáháme se vstupenkami s.r.o., IČO: 11713674, sídlo: V. Rady 1465/2, Praha 5, PSČ: 156 00, 
(„Partner“) zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 353305  
 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: (A) Divák prohlašuje, že si koupil vstupenku/y na představení v Divadle Broadway 
od společnosti TICKET ART PRAHA, s.r.o., IČO: 26467666 (tj. Vstupenku TAP), přičemž společnost TICKET ART 
PRAHA, s.r.o. na sebe dne 30. 7. 2021 podala insolvenční návrh, v němž mj. uvádí, že má věřitele, kterým nevrátila 
zaplacené vstupné; (B) Divadlo a Partner mají zájem Divákovi pomoci a též zachovat dobré jméno Divadla 
Broadway; 
 

DIVÁK A DIVADLO SE PROTO TÉŽ ZA ÚČASTI PARTNERA DOHODLI NA KONEČNÉM A ÚPLNÉM VYPOŘÁDÁNÍ 
VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE SITUACE POPSANÉ SHORA TAKTO: 
 

1. Divadlo umožní Divákovi bezúplatně vstup na představení zvolené Divákem v souvislosti s podpisem této 
dohody (viz výše uvedená rezervace). Za tím účelem zašle Divadlo Divákovi na výše uvedenou e-mailovou 
adresu elektronickou Vstupenku CM. 

2. Divák v souvislosti s bodem 1 bezúplatně převádí do vlastnictví Partnera platnou Vstupenku TAP, jakož i 
oprávnění k návštěvě představení z platné Vstupenky TAP vyplývající a všechna práva s tím spojená (včetně 
práv dle zákona č. 247/2020 Sb.) a Partner vše do svého vlastnictví přijímá. 

3. Touto dohodou jsou Divák a Divadlo a Divák a Partner mezi sebou zcela vypořádáni a nemají vůči sobě 
žádných práv či povinností (s výjimkou těch, které vyplývají z této dohody). Na práva a povinnosti mezi 
Divákem a Divadlem vyplývající ze Vstupenek CM se plně vztahuje režim běžného prodeje vstupenek Divadla. 

4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran (Diváka, Divadla a 
Partnera). Tato dohoda je vyhotovena v jednom stejnopise, přičemž k jejímu uzavření dochází tak, že Divák 
doručí vlastnoručně podepsaný návrh této dohody Divadlu, přičemž Divadlo v případě přijetí návrhu Divadlem 
a Partnerem zašle jeho podepsaný stejnopis elektronickou poštou na adresu Diváka uvedenou v záhlaví této 
dohody a tím je tato dohoda uzavřena. Do okamžiku doručení Vstupenek TAP Divadlu nese nebezpečí škody 
na Vstupenkách TAP Divák. 

 
Místo, datum, a podpis Diváka: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

VÝŠE UVEDENÝ NÁVRH NA UZAVŘENÍ DOHODY O NAROVNÁNÍ PŘIJÍMÁME: 
 
Místo, datum a podpis Divadla a Partnera: V Praze dne: …………………………………………………………………………………. 
 


