
/ Institut umění - Divadelní ústav, 
zastoupený Ing. Pavlou Petrovou, ředitelkou IDU 
se sídlem Celetná 17, 11000 Praha 1, 
IČ : 000 23 205, DiČ: CZ 000 23 205, 
(dále jen "IDU") 

ČOSDAT 
zastoupený: Františkem Fabiánem 
se sídlem: Celetná 17, 110 00 Praha 1 
IČ : 70882002, DiČ: CZ70882002 
(dále jen " Pořadatel") 

a 

uzavřeli podle § 1746 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb, občanského zákoniku níže 
uvedeného dne , měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI 

I. 
Předmět smlouvy a časový harmonogram 

1. Předmětem této smlouvy je spolupráci při organizaci výstavy Salon české a 
slovenské scénografie 2018 a Mezinárodního scénografického sympozia Poločas 
rozpadu 4.1 
Harmonogram akce: 
Výstava: 5. - 30. května 2018, ND Reduta, Brno a 3. Prosince 2018 - 6.ledna 
2019, Galérie Umelka, Bratislava. 
Sympozium: 25. května . v 11 .00-16.30 Tržnice Brno, Zelný trh 14-16, Brno 

II. 
Povínností ČOSDAT 

1. Pořadatel zajistí koordinaci a realizaci výstavy a sympozia na profesionální 
umělecké úrovni a v rozsahu dle programu, který tvoří přílohu 1 této smlouvy. 

2. Pořadatel zajistí účast těchto zahraničních hostů: 

Agata Skwarczynska (PL) 
Juli Balázs & Fruzsina Nagy (HU) 
Uta Gruber-Ballehr (GER) 
Ján Ptačin (SK) 

3. Pořadatel bude uvádět logo IDU ve všech oficiálních propagačních 
materiálech festivalu (letáky, plakáty, tiskové zprávy, brožury, internetové 
stránky apod.). 

4. Pořadatel zajistí sběr tiskových ohlasů festivalu a předá jejich kopie IDU, a to 
nejpozději do 15.12. 2018. 

III. 
Povinnost IDU 

1. IDU zajistí příspěvek na financování výstavy a sympozia . 

2. IDU poskytne součinnost při koordinaci výstavy a sympozia prostřednictvím 
tajemnice ČOSDAT. 
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3. IDU poskytne součinnost při propagaci výstavy a sympozia prostřednictvím 
svých informačních kanálů. 

IV. 
Ujednání o ceně 

1. IDU se zavazuje na základě faktury vystavené do 10.7. 2018 uhradit níže 
specifikované náklady zajištěné Pořadatelem ve smyslu ustanovení čl. II. této 
smlouvy a odsouhlasené oběma smluvními stranami. Jedná se především o 
náklady na ubytování a cestu zahraničních hostů spojené s realizací akce. 

2. Smluvní strany se dohodly, že IDU zaplatí vzniklé náklady související se 
spolupořádáním akce částku 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) , 

avšak pouze za předpokladu , že tyto náklady budou IDU předem písemně 
odsouhlaseny. 

V. 
Doba platnosti 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran a je uzavírána do doby vyrovnání veškerých vzájemných 
závazků z této smlouvy vyplývajícich . 

VI. 
Zvláštní ujednání 

1. Technické podmínky a přesný časový plán akce bude projednán mezi oběma 
smluvními stranami do 1.5.2018. 

2. Každá ze smluvních stran se zavazuje při závažném porušení smluvních 
podmínek, které budou důvodem ke zrušení celé akce ve smluvnich termínech a 
prostorách uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Toto 
ustanovení se netýká zásahů vyšší moci. 

3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech , o nichž se 
dozvěděly při vzájemné spolupráci na základě této smlouvy a které v zájmu IDU 
nelze sdělovat jiným osobám. Zavazují se chránit utajované skutečnosti. Pořadatel 
je pak zejména povinen, vedle zákonem upravené povinnosti mlčenlivosti , 
dodržovat bezpodmínečnou mlčenlivost o všech obchodních a finančních 
záležitostech a činnostech , se kterými přijde do styku při plnění této smlouvy, 
zejména o obchodních partnerech, plánech, bilancich, obratech, kalkulacích, 
důležité korespondenci apod. 

VI/. 
Práva a povinnosti smluvnich stran 

1. Pořadatel je povinen věnovat plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy 
veškerý čas , náležitou pozornost a své schopnosti , dodržovat obecně závazné 
právní předpisy , pokyny IDU, chránit rnajetek Idu před poškozením, ztrátou, 
krádeží , nebo zničením , a zdržet se jakéhokoli jednání, v jehož důsledku by IDU 
hrozil vznik škody či jiné újmy. 

2. Pořadatel je povinen nejpozději ke dni ukončení platnosti této smlouvy vrátit IDU 
veškeré listiny, nosiče dat, data a jiný nehmotný majetek, vybavení a věci , jež 
v rámci plnění předmětu této smlouvy od IDU obdržel nebo vytvořil. 

2/3 



VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Zástupci obou smluvních stran prohlašují , že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít. 
2. Jakékoliv změny této smlouvy se mohou řešit pouze formou písemných a 

číslovaných dodatků uzavřených po dohodě obou smluvních stran. 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech platnosti originálu, z nichž 

každá z obou smluvních stran obdrží po jednom. 
4. V otázkách neupravených touto smlouvou se použijí příslušná ustanovení 

občanského zákoníku, obecně závazné právní předpisy ČR a obchodní zvyklosti 
ČR 

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně , vážně , nikoliv 
v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek, a že znají její obsah, což stvrzují 
svými podpisy. 

í - Divadeln í ústav 
Petrová 

ředitelk'á IDU 

Institut uměn! - Divadelnl ústav 
Arts and Theatre Institute 
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PŘílOHA Č . 1 SMLOUVY O SPOLUPRÁCI MEZI: 

Institut umění - Divadelní ústav, 
zastoupený Ing. Pavlou Petrovou, ředitelkou IDU 
se sídlem Celetná 17, 110 00 Praha 1, 
IČ : 000 23 205, DiČ: CZ 000 23 205, 
(dále jen "IDU") 

ČOSDAT 
zastoupený: Františkem Fabiánem 
se sídlem: Celetná 17, 11000 Praha 1 
IČ: 70882002, DiČ : CZ70882002 
(dále jen " Pořadatel") 

a 

'I, 

PROGRAM MEZINÁRODNíHO SYMPOZIA V RÁMCI VÝSTAVY SALON ČESKÉ A 
SLOVENSKÉ SCÉNOGRAFIE 2018: 

POLOČAS ROZPADU 4.1 

25.5.2018, Tržnice Brno 

KEYNOTES: 

Agata Skwarczynska (PL) 
Juli Balázs & Fruzsina Nagy (HU) 
Ján Ptačin (SK) 
Vladimír Burian (CZ) 

PROGRAM 

10:00 -12:00: SCÉNOGRAFE & PRAXE 
Agata Skwarczynska 
Juli Balázs & Fruzsina Nagy 
Uta Gruber-Ballehr 

13:00 -14:00: SCÉNOGRAFIE & SVĚTELNÝ DESIGN 
Vladimír Burian 
Jan Machát 

15:30 -16:30: SCÉNOGRAFIE & TEORIE, TECHNOLOGIE 
Ján Ptačin 
Ivona Solčániová 

17:00 -18:00: SCÉNOGRAFIE & INSTALACE 
Marie Jirásková 
Amálie Bulandrová 

18:30 -19:00: SCÉNOGRAFIE & EDUKACE 
Jana Preková a kol. 

20: 00: U-KAŽ & M-LUV 
prezentace autorské tvorby a studentů JAMU 
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