
OBCHODNÍ PODMÍNKY DIVADLA NA VINOHRADECH 

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu vstupenek do Divadla na 

Vinohradech, dále jen „DnV“. Podmínky vymezují a upřesňují práva a 

povinnosti prodávajícího (divadlo) a kupujícího (divák). Zakoupením        

vstupenky divák souhlasí s návštěvním řádem divadla a přistupuje na 

následující obchodní podmínky. 

                                                         

Čl.1. 
                                                                Kontakty   
                  
1.1. Rezervace, informace, pokladna, bezplatná linka DnV: 800 900 888 (provozní doba po – pá 

od 10:00 do 18:00). 

1.2. Pokladna: telefon č.: 224 257 601, 296 550 200, 229 

E-mail:  pokladna@divadlonavinohradech.com (kupující uvede do E-mailu své telefonní číslo 

pro možný kontakt). DnV bezvýhradně dodržuje ustanovení zákona č. 101/2002 Sb., o 

ochraně osobních údajů.   

1.3. Obchodní oddělení: telefon č.: 296 550 226, 227 a 236  

Telefon/fax 224 253 870, E-mail: obchodni@divadlonavinohradech.com  

 

 

                                                        Čl.2. 

        Prodej 

 
2.1.        PŘÍMÝ PRODEJ V POKLADNÁCH DnV :   
               Denní pokladna v Ibsenově ul. č.3, Praha 2: po - pá od 11:00 – 18:00. hod . 

               Pokladna v historické budově DnV (večerní pokladna), nám Míru 7, Praha 2 je otevřena 

               v po – pá, a to jednu hodinu před představením, není-li uvedeno jinak, dále v  sobotu   

               od  13:00 – 19:00 hod.    

               V neděli a ve svátek jsou pokladny uzavřeny. 

2.2.        ON-LINE VSTUPENKY  (e-vstupenky)    
               Postup získání online vstupenky je uveden na webových stránkách DnV. Zarezervovanou  
               vstupenku na webových stránkách je nutné zaplatit kartou do 2 hodin od rezervace a osobně  
               si ji vytisknout. V případě že nemáte k dispozici tiskárnu, akceptujeme sms potvrzení o koupi   
               vstupenky. Vstupenky nelze rezervovat online v den představení. 
2.3.        REZERVACE      
                Vstupenky zarezervované on-line je třeba vyzvednout a zaplatit v pokladně  DnV  (možno  
                použít platební kartu) ve lhůtě 3 kalendářních dnů od data rezervace, jinak je rezervace     
                zrušena.  Opětovná rezervace není možná. Vstupenky nelze rezervovat méně než 5 dní před   
                konáním představení. Vstupenky zarezervované osobně, telefonicky, faxem nebo e-mailem     
                se mohou vyzvednout ve dnech, kdy má pokladna otevřeno, nejpozději však do 18:00.hod.  
                Rezervace je platná 5 kalendářních dnů ode dne objednávky. Nevyzvednuté rezervace se   
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               automaticky ruší a vstupenky jsou dány zpět do volného prodeje 
                 
                Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení objednávky a to zejména v těchto   
                případech:  
                a)   zákazník zruší svoji rezervaci těsně před skončením splatnosti rezervace, případně nechá            

                      rezervaci propadnout a vzápětí objedná stejné vstupenky znovu. 

               b)   u rezervací s odběrem vstupenek až před představením v případě, pokud zákazník takto    
                     vytvořené rezervace dříve opakovaně nevyzvedl. 
 
 

                                                                  Čl. 3. 
                                                         Možnosti (způsob) prodeje  
 
 3.1.         Hromadné objednávky jsou přijímány jako objednávky podniků i jednotlivců na libovolný   
                 počet vstupenek. Před zasláním objednávky lze kontaktovat obchodní oddělení  DnV pro  
                 podrobné informace. Formulář ke stažení se nachází na webových stránkách DnV. 
                 U závazné objednávky nelze provádět storno, měnit počet vstupenek, kategorii vstupenek 
                 nebo termín představení. 
3.2.          Předplatné pro konkrétní divadelní sezónu (abonmá) 
                 Vždy na následující sezónu je připravováno tradiční abonmá, ve kterém jsou uvedeny nové 
                 tituly. S předstihem se uvádí více informací též na webových stránkách DnV. 
3.3.           Permanentka – otevřené předplatné 
                  Kupující si sám zvolí tituly, které v dané sezóně (od září do konce června) navštíví.   
                  Permanentku může využít k návštěvě šesti představení nebo se podělit o zážitek se svými  
                  blízkými. Získá šest kuponů, přičemž každý kupon je směnitelný za vstupenku v jakékoli     
                  cenové kategorii. Zakoupit ji může v pokladně DnV nebo objednat v obchodním oddělení.   
                  Cenu určuje obchodní oddělení DnV.  
3.4.           Dárkový poukaz  
                  Kupující může v pokladně DnV zakoupit Dárkové poukazy v podobě vstupenky v hodnotě  
                  200,- a 500,- Kč na určitou sezónu. 
 
 

                                                                                      Čl. 4. 
                                                                   Platba 
 
4.1.            Hotově u pokladny  (možno použít platební kartu)– nejpozději půl hodiny před začátkem 
                   představení. 
4.2.            Peněžní poukázkou s uvedením data představení a to tak, aby platba byla DnV doručena    
                   nejpozději tři dny před představením. 
4.3.            Bezhotovostní platbou, kdy je nutné použít variabilní symbol (VS - číslo dodacího listu). Je  
                   třeba, aby bezhotovostní platba byla doručena na účet DnV nejpozději do 10 dnů po  
                   obdržení dodacího listu. 
4.4.            Bankovním převodem po odehraném představení a obdržení faktury (splatnost 14 dnů). 
4.5.            Divák si bezprostředně při zakoupení vstupenky překontroluje správnost údajů na  
                   vstupence, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel. Zakoupené vstupenky z důvodu        
                   možného zneužití se zpět nepřijímají ani nevyměňují. 
4.6.            Jakýkoliv neoprávněný zásah na vstupence včetně odstranění kontrolního kupónu činí  
                   vstupenku neplatnou.  Padělání vstupenek je trestné.  
 
   



                                                                    Čl. 5. 
                                                                           Další podmínky 
 
5.1.            Divák má právo na uplatnění slevy ze vstupného, splňuje-li nároky na její poskytnutí, tzn. 
                   držitelům průkazů ZTP, ZTP/P. Do vestibulu a přízemí hlediště je bezbariérový přístup. Do 

      prostor studiové scény nikoliv. Z důvodu požární ochrany a evakuačních pravidel je 
        možné umisťovat invalidní vozík pouze v 15. řadě.  Na jedno představení je možnost 
        umístit jen 2 vozíky. Rezervaci je třeba hlásit předem inspektorce hlediště. Prodejce 

                   a hledištní personál je oprávněn požádat kupujícího a zároveň diváka o doložení nároku 
                   na slevu před vstupem do hlediště. 
 
 

                                                                                       Čl. 6. 
                                                           Změna programu vyhrazena 
 
6.1.              Při změně představení zůstávají vstupenky v platnosti pro náhradní představení. Pokud 
                     divák již náhradní představení viděl a nenavštíví jej, může nevyužité vstupenky vrátit  
                     v některé z pokladen  DnV do třech pracovních dní od data neuskutečněného  
                     představení. O výměnu vstupenky za jinou nebo o vrácení peněz lze žádat taktéž do   
                     třech dnů od data, kdy se uskutečnilo náhradní představení. Peníze za vstupenky                   
                     zakoupené online na internetu jsou vráceny bezhotovostní návratovou transakcí,     
                     pokud je prokázáno, že divák na představení nebyl. Peníze za hromadně zakoupené   
                     vstupenky jsou vráceny objednatelům jako celek.   
6.2.               Při zrušení představení lze stejným způsobem jako u změněného představení žádat do  
                      třech dnů od data zrušeného představení o vrácení peněz nebo o výměnu vstupenek  za  

       jiné představení. 

 

 

                                                         Čl. 7.  

                                                      Zvláštní ustanovení  

 
7.1                 DnV si vyhrazuje právo na změny či doplňky těchto obchodních podmínek. 
7.2.               Z důvodu uvedeného v ustanovení § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu  
                      vstupenky odstoupit, a to ani při online nákupu, protože se jedná o smlouvu o využití  
                      volného času a plnění, k němuž vstupenka opravňuje (účast na představení je  
                      poskytována v určeném termínu). 
 
 
 
 

                 
 
 

 


