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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřelí:

Kar]ovarské měst§ké divadlo, o.p.s.
sesídlem:Moskevská2035#1,Karlwyvary,I.SČ:36120
Ič: 28 04 12 41
banl{ovní spojení: č.ú.:
zapsané v obehodním rejstříku vedeném Kraiským soudem v Plzni v oddíle 0, vl-ožka č. 127
jedmjící: Danou Neumannovu. ředitelkou spoleěností

nastranějednéjalwdtvadlo(dálejen„diiiadlci")

a

An_d_i..eaJčriáhuÁ_

tNaíý pobyt: Pod Zvomřko_ul.J2_O_0_OP_r.a_h_aL2  _
doruěovací adresai
l}ankovníspoj ení:.                                                \

na siraně druluž ja:ko umělec (dále jen „umělec")

VZIILEDEM K  TOMU,  ŽE:

(A)            Umělec ].e íýzickou  osobou,  která má řádné vybavení,  dostatečné malosti,  zkušenosti  a schopnosti,  aby řádně  a
včas mohla provést plnění dle této smlouvy; a

a3)           Divadlo má zájem na řádném zfljíštěri čimostí pecffikovaných touto smlouvou věcně, odbomě a techricky plně
způsobilouosobou,kterámádostatečnéodboméznalostiaschopnostikřádnémuavčasnémuplněni'závazkůztéto
smlouvy; a

(C)           Umělec prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že divadlo má zájem m řádném a včasném p]nění závazků umělce
dletétosmlouvyaobecnězávaznýchprávníchpředpísůstím,žeumělecsijevědomskutečnostLženikoliřádným
a včasným plněnh mohou dívadlu vzniknout velmi výrazné škody ěi jiné újmy; a

a))           Smluvn[ strany mají zájem na spolupráci 2a podmhek stmovených touto smlouvou a obecně závaznými právními
předpísy; a

dohodly  se  smluvni' strany ve  smyslu  zákom č.  121/2000  Sb. -  o  i)rávu  autorském,  o  právech  souvísejících  s právem
autorskýmaozměněněkterýchzákonů(autorslcýzákon),ve2něnípozdťjšíchpředpisů,nauzavřenítéto

Smlouvy o vytvoření autorského dfla.



1.             I]ŘEDMĚT SMI,OUVY

mřdmětim,t'éšb#iuzížzE:fi;auž|nůegoTdÁ:#ei:|c:::e=|:e;.kinsce-i-

SmuvNÍ OI>MĚNA

Za provedcnou práci přl-sLuš[ umělci odměna ve výši ]

0.dměna,j_eLSD]atná_vp_eibližšm výplatnl.m termmu divadla  po premiéře,  m účet umělce

3_5.

6.2.

SmuvNílloKUTy

Umělec   se   zavazuje předat dllo  v  termínu  stanoveném smlouvou.  V   případě nedodržení termhu  bude
odměnadohodnutávč].2smlouvykrácenasžo50%.Krácenísepromítádocelkovéhoplnění.

Zakaždýdennedodrženístanovenéhotermhubudeodměmdálekrácenao1°/o2akaždýdalšídenzpoždění.

V přfpadě přerušení  práce  ze  strmy  unělce  nese  tento  veškerou  odpovědnost  za  Íinanční  Škody  Vzniklé
dívad]u.

V   případě, že umělec svým   přístupem ohrozí vznik díla nebo provoz djvadla, vyhrazuje si divadlo právo
finmčnmopostihuaždovýše50000,-Kčaúhraduškod.kterévtétosouvislostidivadluvmikly.

UŽITÍDÍLA

Umělec   poskytuje   touto    smlouvou  divadlu svolení ke zpracování návrhú    scény a ]icenci  kužití takto
zpracované scény.

Užití díla se řídí zákonem č. 121#000 Sb. -o pi.ávu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
ao2měněněkterýchz,ákonů(autorskýzákon),vezněnípozdějšlchpředpisů.

Bez přímé spolupráce umělce nebo bez jeho  souhlasu nemohou být ze strany divadla činěny do inscemce
žádné zásúy.

Autorsképrávokdíluvznikáokamžikemprovedenípreriéryinsccnace.

DALšÍUJEDNÁNÍ

Přivytvářeníuměleckéhodfla.seza;vazujepmcovattalc,abyncbylaohroženat)ezpečnostúčínkujícícha'všech
dalších osob zúčastněných na tvorbě a provozováiií díla.

Inscenace bude realizována Í §e zájezdovou verzí.

Vzh]edem    k   tomu,  že    taío  smlouva   nezakládá pracovni  ani jiný    obdobný  i)oměr  umělce  kdivadlu,
nevzniká  umělci  nárok na úhmdu zdravomilio  a sociálnmo  pojištěnl.  Z odměny nebude  sražena ani  daň,
divadlozajisti'i]otřebnouoznamovacípovhnost.

Divadlo zajist[ umělci v případě jeho potřeby ubytování najeho v]astní náklady.
Umělec nemá  nárok  na  úhradu  dalších nákladů spojených s  vyt`rořen{m dlla (s výjimkou čl. 6 bodu 4.)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Divadlo  se  podpisem  této  smlouvy  zavazuje,  že  zabezpečí  realizflci  inscenace  na  svůj  náklad.  Dále  se
zavazuje k vytvoření organízačm'ch a materiálových předpok]adů pro zdámou realizaci.

Smluvní strany ujednaly, že ot)sah smlowy a veškeré informace, které se smluvní §mny dozvědí při plnění
této smlouvy, j§ou pcwažovány za důvěmé a smlu`mí strany nejsou oprávněny sdělit je bez souhlasu druhé
smluvnJ strany třetím osot)ám.



6.5.

6.6.

Dívadlo si vymezuj e právo kontroly postupu pracl spojených s vytvořením dila.

Místem  provedení  inscenace jsou  Karlovarské  městské  divadlo  a Západočeské  divadlo  Cheb,  pokud  se
§mluvní strany nedohodnoujinak.

Smlouvaje v)Jhotovena ve třech stejnopisech, z richž divadlo obdrží dva stejnopisy a umělec jeden stejnopis.
Každévyhotovenímáprávnísíluoriginálu.

Smlmí  strany  potvrzují  autentičnost  této  smlouvy  a  prohlašují,  že  si  smlouvu  (včetně  příloh)  přečetly,
sjejím  obsahem  (včetně  obsahu příloh)  souhlasí,  že smlouva by]a sepsána na základě pravdivých  ůdajů,
zjejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni mi za jinak jednostrmně nevýhodných podmínek,
coŽ stvrziij í podpisem svelio oprávněného zástupce.

V Karlových Varech, dnc 15. ledna 2019
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j#[r:;íVc:rsFměstiké dívadioTo.Ď.s.               /
Dmou Neumannovou
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