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DNEŠNHO DNE:

Západoěeské divadlo v Chebu, přl'spěvková organizace

IČ :          ooo78o42
DIČ:      CZ000780_42    _
Bankovní spoj ení

se sídlem Cheb, Divadelm' nám.  10, PSČ 350 02

zastoupené MUDr. Janem  S v o b o d o u ,  ředitelem

(dále j en ,ZDCH")

Karlovarské městské divadlo, o.p.s.

IČ:          28041241
DIČ:      CZ28041241
Bankovní spojení: -- -

se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 360 01

zastoupené Danou N e u m a n n o v o u ,  řeďtelkou

(dálejen „ĚÉ@")

VZIH,EDEM K TOMU, ŽE:

(A)        ZDCH  a KMD jsou  právnickými  osobari,  které  byly  zřízeny,  nebo  zalcyženy  za  účelem
realízace  divadelm'ch  a jriých  kultumích  produkcí.  ZDCH  a  Kh®  disponují,  vlastními
divadelními soubory; a

(8)       goFeTné:u n#dovsáení ad:fo°vde'ien?am::emckéhžoedí[ba::Š°kuo}axíjaeá ží;ío:::t   Směřují°í   ke

SE DOHODLI  V SOULADU S § 1724 A NÁSL.ZÁKONA 89/2012 SB.NA NÁSLEDUJÍCÍM:

DEFmcE
Zde  uvedemé  pojmy  mají  vnásledujícím  te)ftu  definovaný  význam,  začínají-li  velkým
písmenem a z kontextu nevyplývá opak.

„Smlouva"mamenásmlouvaoprovedeníspolečnéhouměleckéhodíla„Školazákladživotá".

„Účastníci"znamenajíúčastníciprávníchvztahůzaloženýohSmlouvou,tj.ZDCHaKM).



„Umělecké  dílo"  zmamená hudebně -  ěinohemí  představení  „Škola  základ  života"  podle
původnípředlohyJaroslavaŽákavúpravěZdeňkaBartošeaPetryRichter,Kohutové.

„Umělecké těleso" znamená soubor výkonných umělců, který j e tvořon zejména divadelníhi
herci a režisérem. Synonymem pro Umělecké těleso je ,mscenační tým" (dále jen ,Inscenační
tým")-

„Režisér"  znamená osoba, Isterá je  odpovědná za celkové zpracování Uměleckého  díla po
umělecké stránce, a vytváří výkon Uměleckého díla spolu s dalšími členy Uměleckého tělesa.

Ů?:§;:íec:'"Znamenápodrobnývýčetpostavahercůkterýpodpisemstwdilivšichnídva

„Techníclý  personál"  2namená  skupinu  technických  pracovníků,  a to  zejména jevištil'ch
techniků, osvětlovačů, zvukařů a rekvizitáře.

„ProstoryzDCH"znamenajíbudovuzápadočeskéhodivadlavchebunacházejícísenaadrese
Divadelní nám. 556/10, Cheb.

„Prostory  KMD"  znamenaji'  budovu  Karlovarského  městského  divadla  nacházející  se  na
adrese Divadelní náměstí  260/21. Karlovy Vaiy.

„Představení"  znamená  každé jednotlivé  živé  provedení  Uměleckélio  díla  v kterémkoliv
divadle za účasti publika.

„Oběz" znamená zákon č. 89/2012 Sb., oběanslý zákoník, v platném znění

Autoi.Z" znamená zákon č. 121/2000 Sb., autorslý zákon, ve mění pozdějších předpisů.

2.             PŘEDMĚT SMLOUVY

2J.         Základní vymezení předmětu smlouvy

Účastníci   s e    d o h o d 1 i ,   že budou vyvíjet čimost za účelem realizace Uměleckého díla
tak, jakje Umělecké dílo vymezeno v bodě 2.4. Smlouvy.

22.         Postavení účastnílffi

22.1.      Účastníci  s e   d o h o d l i ,  že čimost, ktenoubudoujednotliví úěastricivykonávae budou
vykonávat k a ž d ý   s a m o s t a t n ě   svýmjménem a na svůj účet.

2.22.       Účastnícismlouvouzakládají   v   souladu   s    §1746   odsl:,2.  CŮčZ

23.         Jednání a podepisování účastníků

2J.1.       Účastníci   s e    d oho dl i,   že vrámcí ěínnosti vymezené smlouvoujedná a podepisi[je
každýzÚčastníkůsvýmjménemanasvŮ.účetsamostatně.

232.       Právní jednání uěiněná navenek zavazují vždy pouze toho z úěastníků, který takové jednání
učinil, pokud Smlouva nestanoví j inák.

2J 3.      Úěastníci se dohodli, že o věcech výslovně neupravených smlouvou ro"íjednomyslně.

24.         Vymezení uměleckého díla



2.4.1.      Učastníci  se    zavazuj í,  že budouvyvíjet činnostsměňijícíkprovedem'UměleckeTo
dlla.                                                                                                                                                                                              1

2.4.2.       Provedenímuměleckého díla se pro účely smlouvy rozumí  z ej m é n a :                            '
1

a)        sestavení lnscenačnflio týmu,
1

b)       tvorba divadelních kulis,                                                                                                          ,
1

c)       tvorba divadehích kostýmů,

d)       techníckápřípravainscenace,                                                                                                  '

e)       nastudování uměleckého díla,

D        propagaceuměleckého díla,                                                                                                   i

g)       veřej.náprodukce uměleckého díla.

2.5.         Majemvévztaliymeziúčasmílgí
2.5.1.       Nem'-1i  ve  Smlouvě  dále  dohodnuto  jínalg  nedochází  v souvíslosti  s plněním  Smlouvy

knabývánímajetkudopodflovéhospoluv]astníctvíÚčastníků.

2 5 2   íáiť.áíoei:j:s;íÍ;::ě,žšáíi::ihÉ::ffiř#sÍ:e;iÉ:e;ivťgĚz!iga;:J;:a;n-#i.áere:!d#

2.5.3.       Příjmy  ínkasované  v souvíslosti  splněm'm  Smlouvy  budou  mezi  Účastnílq/    dě leny
v tomto poměru:

% pro ZDCH,
1/2 Pro Rm.

2.5.4.       Příjmyínkasovanévsorislosti splně"'m smlouvyjsou  zej m én a :

a)       tržby získané ze vstupného na veřejné produkce uměleckého díla,

b)       příspěvky získané z rozpočtu Karlovarského kraje, které mohou být poskytnutyjako
přímá podp ora produkce Uměleckého díla,

c)        honoráře za odehramápředstavení nazájezdeoh.

2.5.5.     fečzaž#eičíésh: :dkTáuvri.:dně.iít vv:š.k::eipijgdyenitm*vo:gtéa:o:o2:š:;:o:teiž ::?:íímú!±:#

Bude-li  se  Umělecké  d]'lo  provozovat  na jevíšti  ZDCH,  pošle  ZDCH  ]/2  čistých  tržeb  (Ů.
hnibých tržeb sníženýoh  o odvedené tantiémy ve prospěcb autorů na účet KMD. ZDCH se
zavazuje  zasílat  e-mailem  měsíčně  sestavu  prodejnflio  systému  Colosseum  o  vyúčtování

#;P:džee.áíssneízye:ýě:ůcšéog[::dpernoer##gíny;j::íĚgst#óE:šňťBgž:íůu.c:hzg.9]:ttg
mailem  měsíčně  sestavu prodejního  systému Colosseuin o vyúětování ZDCH.  Ve stejném
i]oměru se  dělí honoráře 2a odehrané Umělecké  dílo na zájezdech vjíných divadlech. Do
honoráře  se  nepočítají  náklady  na  dopravu,  které  hradí  provozovatel  (Ů..  divadlo,  kde  se
Uměleckédfloodehraje)jednotlivýmúčastníkům,pokudsetitopísemněnedohodnoujinali

2.5.6.       Účasmíci se dohodli na rozdílné výši vstupného na představení v zDCH a KMD. Přesná výše
vstupnéhoje uvedena v l'řfloze č. 2 ke smlouvějako nedflné součásti.                                     ,

2.5.7.       Úěetní a daňové náležitosti si vypořádává každý účastiík sám po rozdělení tržeb podle svýSh
povimostí.



Přísi)ěvky učastni"                                                                                                       i
Účastníoi     se      dohodlí,     že   za   účelem   dosažení   cílů   vymezených   SmlouJou
p o s k y t n o u   tyEo své příspěvky (částkyjsou vedeny včetně případné DPH):

a)       ZDCHposkytuje:

2.6.2.

•   pracovní potenciál ®racovní sila, pracovní výkony, umělecké výkony) zaměstna4ců
jevištnflio provozu a umělců v 2aměstnaneckém poměru zDCH,                             ,

•    extemí  umělce  vpočtu  5  hráčůg  kteří jsou  součástí  10  člennéi hudební  skupúy.
Odhadovanávýšeodměnyzanastudovári'Uměleckéhodílajemaximáhě35000Kě
(5 hráčů x 500Kč x l4 zkoušek).                                                                                           ,

•    veškeré  technické  prvlor  inscenace, jako jsou  kulisy,  kostýmy,  rekvizity.  Tento
příspěvek zůstává ve vlastnictví ZDCH s tím, že KMD vzniká k těmto vymezeným
movitým  věcem pouze  užívací  právo  v ro2sahu  účelu,  pro jatý  byla  Smlouva
uzavřena.  Odhadovaná výše přl'mých nákladů na výrobu  dekorace je maximálně
200 000 Kč, bez započtem' mzdových nákladů a energií.

•    grafické návrhy společných propagačních materiálů a služby fotografa. Odhadovaná
výše nákladů za grafické a fotografické s]užbyje maximálně 25 000 Kč,

•    rekvizity   spotřebniho   charakteru  zajist]'  ZDCH.   Odhadovaná  výše  nákladů  za
spotřebni' rekvizibrje maximálně 5 000 Kč,

•   % nákladů na přepravu techníclých prvků riscenace na cestě Cheb - Karlovy Váry
a zpět a(amíon + vozídlo s Technickým personálem) v generálkovém týdnu a při
reprizách Uměleckého díla.

b)       KMDposkytuje:

•   pracovní potenciál ®racovní sila, pracovní výkony, uměleoké výkony) zaměstnanců
provozu v zaměstnaneckém poměru Kh® a extemi'ch umělců (dramaturgie, herci),

•   extemí umělce (režie, scéna, kostýmy, hudebm' aranžmá, choreografie). Odhadovaná
výše honorářů pro extemí umělceje maximálně 250 000 Kč,

•   extemi'  umělce  vpočtu  5  hráčů,  kteň' jsou  součástí  10  členné  hudební  skupiny.
Odhadovaná výše odměny za nastudování Uměleckého dílaje maximálně 35 000 Kč
(5 hráěů x 500 Kč x 14 zkoušek).

•    y2 nákladů na přepravu technických prvků inscenace na cestě Cheb - Karlovy Vaiy
a zpět (karion + vozidlo s Technickým personálem) v generálkovém týdnu a při
reprízách Uměleckého dila.

Účastníci se dohodli, Že veškeré nák]ady] kteréjsou spojeny s příspěvky Účasmíků v podobě
pracovního   potenciálu,   zejména   mzdy  zaměstnanců,   veškeré   odvody   za   zaměsmaqce
a náklady vynakládané na cestovní náhmdy zaměstnancům za celou dobu trvání SmlouÝy,
hradí  poskytovatelé  těchto  příspěvků  výlučně  ze  svého.  Výjimkou je  pouze  Techniclú
personál a inspicient, kdejsou náklady na cestovní náhrady děleny na ]/2 a)od 3 .3.6. c) a b'od
3.5.3. c) a g) Smlouvy).

FÁZE PR:OVEDENÍ UMĚLECKÉHO D_ÍL4

Sestavení lnscenačního týmu

Nestanoví-1i  Smlouva jínalq hscenační tým bude sestavovat umělecký šéf ZDCH a mb
MgA. Zdeněk Bartoš, Ph.D.



3.1.2.

3.2.

Režisérem bude MgA. Zdeněk Bartoš, Ph.D, který Umělecké dílo nastuduje s lnscemčnp
týmem.  Odměna  MgA. Zdeňka  Bartoše,  Ph.D  vyplývá  zjeho  zaměstnaneckého  poměru
k zDCH ajeho pracovní smlouvy tamtéž.                                                                                     1

Zajištěri technických prvků inscenace                                                                                       '

Technicképrvlq/Ínscenace,jakojsoukulisy,kostýmy,rekvizibJjepovinnozajistits`+
vlastními silami ana svůj náklad zDCH coby svůj přípěvek ®od 2.6.1. a) Smlouvy).        ,

33.         Nastudováni' Uměleckého dfla                                                                                                  i
1

3.3.1.       Účastníci  se  dohodli,  že  zkoušení  Uměleckého  díla  bude  probffiat  v prostorách  ZDCH
v Chebu, když toto bude zahájeno dne 16. 1edna 2019 a to 1. čtenou zkouškou.

3.3.2.       Týden hlavních a generálních zkoušek bude zahájen v prostorách KhD V Karlových varech
v pondělí 4. března 2019. Přesné termíny následuji'cích Zkoušek jsou wedeny v Příloze č,  1,
která je  nedílnou  součástí  této  Smlouvy.  Generáhl'  zkoušky  už  probíhají  v kostýmech,
dekoraci, se světly, průběh maj íjako nomální představení, pokud Režisér Žkoušku nezastaví.
Režisér určuje i obsah jednotlivých zkoušek.

3.3.3.       Veřejná generální zkouška uměleckého díla §e uskuteční v prostorách KMD v pátek 8. března
2019  od  10:00  hod,  předpokládaný  konec  v  13:00  hod.  Vprostorách  ZDCH  se  veřejná
generáhí zkouška uskuteční v pátek 15. břema od 11 :00 hod, předpokládmý konec v 14!00
hod.

3.3.4.       Technická a osvětlovací zkouška se uskuteění v pro§torách zDCH dne  l8. února 2019. Dle
rozhodnutí Režiséra se mohou techrické a osvětlovací Zkoušlqí uskutečnit také v temínc}ch
21.  únoia, dále  1. a 2. bře2na 2019. Technická a osvětlovací zkouška v Prostorách KMD se
uskuteční dne 4. března. Časy začátků a konců jednotlivých zkoušek určí Režisér.

3.3.5.       Technické  zázemí  každé  zkoušky  Uměleckého  díla  (inspicient,  garderoba,  vláseikářlca,
Technický personál na stavbu dekorace) najevišti ZDCH zajišťuje ZDCH. Technícké zázem'
proZkouškyUměleckéhodílanajevíštiKMD2ajišťujítechniciZDCHprostavbukulis(další
2 zaj isti' KMD), in§picient ZDCH, garderobu, vlásenkářku, osvětlovače, zvukaře zajistí Khp,
zvukař ZDCH bude přítomen v přl'padě potřeby.

3.3.6.       Náklady na cestovní výdaje vynaložené v souvislosti s nastudováním uměleckého díla budou
hrazeny takto :

3 .3 J .

3.4.

a)        ZDCH si hradí samo veškeré náklady spojené  s cestovními výdaji vynaloženýmí na
přepravusvýchčlenůlnscenačnfl]otýmunacestěcheb-Karlovyvaryazpětvpřl'padě
Žkoušek Uměleckého díla, které se uskuteění v Karlových Varech,

b)     gmá shjáá ;=nů řesšckeenráč:mia#no::5:těsíeffst|:#i;Vý-dčůáiešTz:ůÍ:np#piíg

zkoušek Uměleckého díla, které se uskuteční v Chebu,
/

c)        náklady spojené s cestovními výdaji na přepravu Teclmického personálu a inspicienta
na.cestěCheb-KarlovyVaryazpětvpřípaděZkoušekUměleckéhodílabudouhrazehy
rovným dílem mezi zDCH a KMD,                                                                                     ]

d'     :ng3ťícespno: ecneéstš tef:ův-nímKl#aj#gop#.HTpaaášež::#ekti#ťěc.g#h:=#

budou hrazeny rovným dilem mezi zDCH a KMD.                                                           |

Účastníci jsou  povinni  poskytnout  si  vzájemně  veškerou  souěinnost nezbytnou pro  řádné
nastudování uměleckého díla.                                                                                                                i

Propagace Uměleckého dfla



3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

Umělecké  dílo  bude ve všech formách propagace propagováno jako  spoleěné  dílo  oiou
Účastníků.

E3=íefiEíŠu=;ýcsthejčniýg,c@kýJceEkfig=páí:hm::opp.ařáfuťeEeěie::á::,':#uÚ§;#VĚéucsE
odpovídatjejich pořadí dle rubriky této Smlouvy.

Účastnl'ci  se  dohodlí,  že  grafická foma propagace  Uměleckého  díla  bude jednotná. ipo

;p::fiiiťÉť:cÍv::Ék;;vgigs::3s.:nitgisd;siEa:IÍ9žngi*Íe%TE;uízagíEe:ígĚ:vuD-fkíe#
V CmBU.

3.4.4.       Za společnýpropagační materiál sepovažují:

a)      Ětsěůníip:°čTi:Zž;sUupčěa[:::T:ÍLT:i±Uť;°d[e f°rmátuzDCH (93x23o), počů vytištiných

b,      g]u::ÉťLřík%ů%íácťŤému dííu ve fomátu A2, poěý vytištěných kusů sí učí každý

c)        tištěné a elektronícké pozvánky ve formátu l00x210 mm, počty vytištěných kusů si učí
každý s Účastníků zvlášť,

Náklady  na  výrobu  společného  propagačni'ho  materiálu  (plakát,  program  a  pozvánka):
autorský honorář Andrey Dobrkovské, nebo Jana Krčála v maximální výši 20 000 Kč hradí

Z:yFz@Ú°čda=#as);É::ů;;Um|:;}jtískpr°8ramftplakátůapozvánekproviasmípoffebusihaď

Účastníci  se  dohodli,  že  premiéra Uměleckého  díla bude nafocena fotografem  Micha]em
Mrákou (dále jen „fotograf`) s ti'm, že honorář fotografa v maximální výší 5 000 Kč uhmdí
ZDCH @od 2.6.1, a) Smlouvy).

7.       Za vlastn]' propagační materiál učastmků se považují:

a)       jednorázové letáky s konkrétními temíny představení,

b)       billboardy navýlepovýchplocháchv chebu,

c)       billboardy a plaká? na výlepových plochách v Karlových varech,

d)       reklamní kampaň prostřednictvím fmny Railreklam (zahmuje 50 rámečků 49x49 've
vlacích Regionova, 3 CLV vitríny na nádraží v Chebu, 1 velkofomátový billboard na
Dolním nádraží v Karlových Vareoh),

e)        audio upoutávlqrv rozhlase akomerěních rádiícli,

Í)        video   upoutávky   na   obrazovl(ách   vprostorách   KMD,   ZDCH   a   na   veřejných
prostranstvích v Karlových Varech,

g)        intemetová  rek]ama  na  webových  stránkách  KhD  a  ZDCH,  případně  na  dálš!ch
stránkách (bam ery) a facebooku,

h)        ělánky a rozhovory na intemetu či v tištěných médiích,

3.4.8'

i)         další formy propagačních materiá]ů.

y,..#gíaěpi9Lagt:čnpáí.E3taesríkúíau#L*d:řteennv:ÝžřE#,s#iuýaj:|2Eea%,ioT#atš

#Ld:eříln;ý:i:Co#TĚ:pk#bg;dÉ#::ooa#::eí#o:,ti?:::u:v,:%n::u:v:Í.::dzě:3umfuÉ;i:-žg#rĚ#É
či dalších infomací.                                                                                                                                    '



3.5.         Veřejná produkce uměleckého dila

3.5.1.       Premiérauměleckého dflaproběhne:

a)        vprostoráchzDCHv chebudne l6. března.2019 od l9:00hod.

b)        v prostorách KMD V Karlových varech dne 9. března. 2019 od l9:30 hod.

3.5.2.       Repri'zy uměleckého  díla §e budou  konat podle dohody všech účastnm. I]řesné teimhy
jednotlívých repríz Představení na období od premiéry v prostorách ZDCH v Chebu a KMD
v Karlových Varech do 31. prosince 2019 budou uvedeny v při'loze č.  1, která je nedflnou
souěástí této Smlouvy. 0 temínech dalších repríz v sezóně 2019-2020 (od 1.1edna 2020 do
30.  června 2020)  uzavřou  oba Účastníci  samostatnou písemnou  dohodu nejpozdějí  do 25.
listopadu 2019. Při předsta:vení od  10  hodin v KMD bude technickým složkám umožněna
stavba den před konáním předsta:vení.

3.Š.3.      Náklady na cestovní výdaje vynaložené v souvislo§ti s veřejnou produkcí uměleckého dila
budou hrazeny takto :

a)        ZDCH si  hradí samo veškeré náklady spojené s cestovními výdaji vynaloženými na
přepravusvýchčlenůhscenačníhotýmunacestěCheb-KarlovyVaryazpětvpň'padě
zkoušekaveřejnýchprodul®íuměleckéhodíla,kteréseuskutečnívKarlovýchvarech,

b)        KMD  si hradí  §amo  veškeré náklady spojené  s cestovními výdaji  vynaloženými  na
přepravusvýchčlenůhscenaěnflotýmunacestěKarlovyvary-Chebazpětvpřípadě
zkoušek a veřejných produkcí Uměleckého dila, které se uskuteční v Chebu,

c)        náklady spojené s cestovnhi výdaji na přepravu Technického personálu a inspicíenta
na  cestě  Cheb  -Karlovy  Vary  a  zpět  vpřípadě  zkoušek  a  veřej.ných  produkcí
Uměleckého díla budou hrazeny rovným dílem mezi ZDCH a KMD.

d)       náklady  spojené  s cestovními  výdaji  vynaloženým  na  přepravu  technických  prvků
inscenacenacestěCheb~KarlovyVaryazpětvpřípaděZkoušekaveřejnýchprodukcí
Uměleckého díla budou hrazeny rovným dílem mezi ZDCH a KMD,

e)        náklady  spojené  s cestovními výdaji vynaloženým  í na přepravu technických prvků
inscenace v případě hostování mimo domovské scény ZDCH a KMD budou hrazeny
provozovatelem Gíným dívadlem než KMD a ZDCID na základě dohody o hostováhí.
Součástí dohody o hostováni' musí být ujednání o náhradě těchto nákladů,

f)        náklady spojené s cestovními výdaji na, přepravu členů lnscenačnflio týmu vpřípadě
hostovánímimodomovskéscényzDCHaKMDbudouhrazenyprovozovatelemú.inýin
divadlem než KMD a ZDCH) na základě dohody o hostování. Pokud souěástí dohody
o hostování nebude ujednání o náhradě těchto nákladů, každý Účastník ponese sám
nák]ady spojené s cestovnhi výdaji na přepravu svých členů hscenačního týmu,

g)        náklady spojené s cestovními výdaji na přepravu Technického personálu a inspicienta

šr:řjgzg;at:]°esi°#Lmdíi:a°died:::žS#4ÉcflénžczBcn:záama#ohobduyd:Uho:tro#
Pokud součástí dohody o hostováni' nebude ujednání o náhradě těchto nákladů, budou
t)fto náklady hrazeny rovným dílem mezi ZDCH a KMD.

3.5.4.       Běžné provozmí náklady spojené s provozem divadla (spotřeba energií, vodné, stočné, úklid,
mzdauvaděčekadalšfiodivadelníhotechnickéhopersonáluapod.),vekterémprot)iháveřejná
produkce Uměleckého dila, jdou plně k tíži provozovatele divadla, tj . buď k tiži ZDCH nebo
Bm.

3.5.5.       Odměny pro extemí umělce každého představeníjdou na vrub účastnffi a to dle rozdělení
jednotlivých příspěvkůzDCH aKMD uvedeného v bodu2.6.1. a bodu 2.6.2.  Smlouvy.    1

3.5.6.       Technické  zázemí  každého  Představem'  (inpicient,   garderoba,  vláserikářka,   Techniólý
personál  na  stavbu  dekorace)  na jevišti  ZDCH  zajišťuje  ZDCH.  Technické  zázemí  pro
Představení najevišti Km zajišťují technici ZDCH pro stavbu ku]is (dalši 2 zajistí KMD),



10

inspicienta  2ajísti'  ZDCH,  garderobu,  vlásenkářřku,  osvětlovače  a  zvukaře  zajístí  Km.
V případě hostování mimo domovské scény ZDCH a KMD zajišťuje technické zázemi' ZDCH
a divadlo, kde bude Představení hostovat.

3.5.7.       Rekvizibí spotřebniho  chaJakteru zajisti' na každé představoní zDCH. Náklady na pořízení
budou hrazeny ZD CH.

3.5.8.       Případné pořízení audío či audiovizuálního záznamu z představení podléhá zvláštní dohodě
obou smluvních stran a smluvnímu vypořádání.

3.5.9.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

Učastníci jsou povími poskytnout si vzájemně veškerou součinnost nezbytnou ,pro řádnou
veřejnou produkci Uměleckého dila.

TRivÁNÍ SMLOUVY

Doba trvání Smlowy

Smlouva býla uzavřena na dobu určitou, a to na dobu do demiéry Představení, ti. poslednflo
uvedení Uměleckého díla, počínaje dnem úěinnosti Smlouvy.

Ukončení Smlouvy

Smlouva zaniká z následuj ících důvodů:

a)        p|ynutím E}.ednanédoby;

b)       písemou dohodouúčastníků;

c)        zrušením smlouvy výpovědí kteréhokolív z účastníků;

d)       odstoupením od smlouvykteréhokolív z účastníků.

Účastnícivdohoděoskončenísmlowyupravívypořádánívzájemnýchpohledávekazávažků
ze Smlouvy.

Účastníci  se  dohodli,  že  ZDCH  může  písemně  vypovědět  Smlouvu  v případě,  že  dojde
k porušení ustanovení:

a)        č].n. odst. 2.4.1. SmlouvyzestranyKMD;

b)        čl. II. odst, 2.53. SmlouvyzestranyKMD;

c)        čl.H. odst. 2.55, SmlouvyzestranyKMD:;

d)        čl. III. odst. 33.6. SmlouvyzestranyKMD;

e)       čl.III. odst.352. SmlouvyzestianyKhD.

Účastníci  se  dohodlL  že  KMD  může  písemně  vypovědět  Smlouvii  v případě,  že  dojde
k porušení ustanovení:

a)        čl. H, odst. 2.4.1. Smlowyze stranyzDCI[

b)        čl.H. odst. 2.53. Sm]ouvyzestranyzDCH;

o)        čl.II. odst. 2.55. SmlouvyzestranyzDCH;

d)        ěl.III. odst. 33.6. SmlouvyzestianyzDCH;

e)        ěl.III. odst. 3.52. SmlouvyzestranyzDCH.

Výpovědní  lhůta činí  dva měsíce  a počíná běžet od prvnflio  dne měsíce následujícího po
domčení písemné výpovědi KMD, nebo ZDCH.

4.2.6.       Učastníci se dohodli, že zDCH je oprávněno odstoupit od smlouvy v případě, že:
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a)       na  majetek    KMD  byl  podán  návrh  na  zahájení  insolveněního  řízení  ve  smýslu
ustanovení  zákona  ě.  182/2006  Sb. - o  úpadku  a způsobech jeho  řešení,  ve  zriění
pozděj ších předpisů;                                                                                                                               1

b)       KMD vstoupilo do likvidace.                                                                                                   1

4.2.7.       Účastníci se dohodli, že KMD je oprávněno odstoupit od smlouvy v případě, že:
1

a)       na  majetek    ZDCH  byl  podán  návrh  na zahájení  insolvenčního  řízení  ve  smýslu
ustanovem'  zákona  č.  182/2006  Sb.  -o  úpadku  a způsobech jeho  řešení,  ve zpění
pozděj ších předpisů;

b)        ZDCHvstoupilo do likvidace.

4.2. 8.     :ái:oduu5':cná3dpsmd':ťťe=užrbágpáo:á::.nuop%isíeFonso|:áoí=uouÚ:i:áěktvi. Po„dnstoduepmen:i:íáá

Smlouvy se Smlouva 1€ dni účinnosti odstoupení ruší.

4J.

5.1.2.

5.1.3.

Výpořádání vzájemných práv a povinností

VeškeráprávaapovinnostimusíbýtmeziÚčastnflg/vypořádánydo60kalendářníchdnůod
zániku Smlowy.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Doručování písemností

#ti#j#ÉeggLů#u##ŘL:::#:Í:áa::ggťg#ť#íe##
s]užeb nebo emailem, nestanoví-H Smlouva jinak.

Aniž by tím byly dotčeny další prosffedky, kterými lze prokázat doručeiú má se za to,: že
takovéto ristiny byly řádně doručené:

a)        přiosobnímdoručování:

dnem Íáktického doručení druhému Účastníkovi (adresátovi),

dnemg   v němž  bylo  vhodným  způsobem   doručeno  na  adresu  druhého  Úěastn.HGa
(adresáta),

b)        při  doručování  prostřednictvím  poskytovatele  poštovních  služeb  dnem  fáktického
doručení nQjpozději však sedmým pracovním dnem po řádném odeslání,

c)        při  doručování  e-mailem okamžikem,  kdy  odesílatel  obdržel e-mailové
zprávu o tom, že odeslaná zpráva byla touto formou doručena druhému
(adresátovi), ne]ze-n doručení takové zprávy prokázat i jiným způsobem.

pÚočTstTstne#í;ťí

V při'padě   doručování  písemností  podle   bodu   5.1.2.c)   Smlouvy  je   adresát  pi'semndsti

gů#iáonvaanoéd:š.Ígteeigaůčsaosbí#ep±vŘeenryyžpdíšeomvíg:,(aáot:k2;3:)ábzeq::tdoeg|íáe,Taot:Ež'3
telefonicky,   nebo  jiným   vhodným   způsobem.   Do   doby,   než  bude  taková  písemnbst
autorizována, adresát písemnosti není povinen se obsahem takové pi'semnosti řídit. V případě,

::#;sátdEíS:Tn,3:ttiom.;snee=a.s#|?de#syaháu#éů:éE:sá#koá;;j:dán3:(2iap,řj,z2:nákpohviá
písemnostbylařádnědoručenaaautorizována,pokudadresáttétopísemnostineprokážeopák.

5.1.4.       Listiny o právních úkonech, kterými má docházet ke změnám ěi ukončení smlouvy a listiny
o právních úkonech, které se přímo dotýkají dalšího trvání Smlouvy, musí být doručovány
vždy v ]istinné podobě do vlasmích rukou bud' osobně, nebo formou doporučeného dopisu.

5.1.5.       Při  doručování,  se použijí identifikaění údaje obsažené u jednotlivých účastníků v záhlaví
Smlouvy.                                                                                                                                                                         1
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5.2. Změny Smlouvy

:#ákýoc,ivprFd::syůějíoadá:?pí:emí::ťfij=poougepg35ios;yvšišis#3#trimáňn:těéižneit|i:terisěTys,u

53.         Rozhodné právo

5.3.1.       Smlouva byla sep§ám a koncipovámpodle ustanovení § 1746 0bčz aAutoi.Z.

5.3.2.    ř:eť:;#;si|e%ií:p:ráíé:';:á;á;d|;e|g:Ciežk:;r::::`8:%ě:agčfi:S;|;j|niŤ;o:g:Ěí:tie:sĚé:hoo:g:bbEů:

řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této sm]ouvy či s touto smlouvou
související, místní příslušnost Okresnflo soudu v Karlových Varech a v případě, že v prvním
stupni bude příslušný krajský soud, pák místní příslušnost Krajského soudu v Plzri.

5.4.          P]atnost a účinnost smlouvy

5.4.1.       Smlouva nabývá okamžikem jejího podpi§u všemi účasmílgí a účimosti dnem uveřejněm'
v registru smluv dle zákona ě. 340/2015  Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto §mluv a o registm smluv, v platném změní Uveřejnění smlouvy
zajistiFm

5.4.2.       Nedílnou součásti' Smlouvyjsou následujíoí přílohy:

Přilohač.1:SeznamtermínůPředstaveníodPremiérydo31.12.2019

Přl'loha č. 2: Výše vstupného a slevy na v§tupném u Předst@vení

5.5.       Početvyhotwení

Smlouva  byla  sepsána  ve  čtyřech  vyhotoveních  s thi,  že  každý  z účastníků  obdrží  dva
stejnopísy. Každé vyhotovení má právní sílu originálu.

5.6.       Závěrečné pi.ohlášení

ÚčastnícipotvrzujíautentičnostSmlouvyaprohlašují,žesiSmlouvu(včeměpříloh)přečetli,
sjejím  obsahem  (včetně  obsahu  příloh)  souhlasí,  že  Smlouva  byla  sepsána  na  základě
pravdivých  údajů,  zjejich  pravé  a  svobodné  vůle  a nebyla  uzavřena v'tísri  ani  za jínak
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzuj í podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech dne 10. ledna 2019zl

Západo
hmr. J2ln  S v o

příspěvková organizace
o d a ,  ředitel

V Karlových Varech dne 10. ledm 2019

Eiiill

FanrFEá#EeimašnT:?iž:d::iioépfi

•,,../<...ť
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