
Studio DVA s.r.o.
sídlo: Václavské nám. 802/56, Nové Město,110 00 Praha 1
IČ: 24239348
DIČ: CZ24239348
zapsánavObchodnímrejstříkuvedenémuMěstskéhosouduvPraze,
zastoupená:MgA.AlžbětouSteinerovou,výkomouředitekou
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bankovní spoj ení:

kontáktprodukce:
kontakt zvuk: .
kontakt světla:`   _   -_ -`=

kontaktjevištní technika: `     '

(dálejen„Divadlo")

a

Karlovarské městské divadlo
sídlo: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 360 01
IČ: 28041241

od. sp. im.: C 201302

DIČ: CZ28041241
zapsána v Obchodníni rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, pod. sp. zn.: 0127
jejímžjménemjedná:DanaNeumannová,ředitelka
plátce DPIJ: ANO
číslo účtu: -

kontáktní osoba: Dana Neumannová, tel.: 351  170 01
kontákt zvuk`.
kontakt světla`
kontaktjevištnítechnika:`      +    `-.',     ::-,S   :      `

(dálejen„Pořadatel")

DivadloaPořadateldálespolečnětéžjako„Strany"nebojednotlivějáko„Strana"

uzavíraýínížewedenéhodnevsouladu.sp_s_t.anoveníT.úko.n,ač;.89/2:P,:`2.Sfi_„občanskéhozdkoníl".vplatném
změní (dálejen „občanský zákomm,:') tufo    ,,

SMLOUVU   0   POŘÁDÁNÍ  I)IVAI)ELNÍHO   IŘEDSTAVENÍ:
CELEBRITY

Článekl
Předmět smlouvy

•   iáěysi:91.:Ée::a:Ej:áě:go!:ítiĚézi:oiieíE|g:E.,#ř:l:§;,;ág,Eřáí!k%vLFvfico:`3F.Éeůb#:d:kEitiě:20211:1

2.   Pořadatel se zavazuje zaplatit Divadlu zapředstavení odměnu uvedenouv č|ánkulH a dále dle podúek níže
uvedenÝchzaiistitnasvénákladyveškerépodmínkynutnékbezvadnémpuskuteěněnípředstavenívčetně_  ______Í1._       =_1-_ž    <uvedených zajistit na své náklady VesKere pocuniimy iiuiiit; h uŮ4vauuuiur  wl`...vvuv_ r.._.._ , ,_  . _ _ __
zaplacení  jakýchkou  odměn  vlastnímu  techrickému,  organizašnímu  apomocnému  personálu,  jakož  i
os-tatních nákladů s tím spojených.



Článekll
I' ovinnosti Po řadatele

1.   Pořadatelje povinen na svůj náklad zajistit následující:                    ,

a) technické požadavky, a to zejména:                                            1

-jeuštěsčemýmhonzontemaěemýmiÝkryt"mě"eriš|ě-6x6m,mm3xtú,čemébočrišfly
'

ZVUK:

:    řxp:iisšplĚ FXRs,#e?,(napojmý najeůšti'                          1
-     2x odposlechna forbíně přes lx AUX
-    Mk pút vybavený 3 pstmový EQ, HF nq.ednotHvých kmfl!ch

=Pzgivaází:tL:q=°ístěnápředjevištěmspřímýmodposiecheLzvuk"avýhledemnajeriště
svĚTLA:

-digitáhí osvědovací pult (min.12 submasterů -samostatně piogramovatelných skupin světel)
-     pozice pro štych s regulovatelnou zásuvkou v hledišti na balkóně
-     minimáhě 6 předních ailedištních) reflektom a minimálně 6 reflektorů na jevišti (poftály, jevištní most)

typuPCovýkonulkwneboO,5kw®odlevelikostiprostoru)
-     minimálně 5 vohých samostatně regulovatehých zásuvek najevišti
-     možnost ovládat stmívání sálu z kabiny osvětlovače
-     osvětlovací kabina místěná před jevištěm s přímým výhledem najeviště

b) další požadavky, a to zejména:

•     vohé jeviště v den konání představení 3 hodiny před představením
-    pomoc při vyldádání a nakládání techniky a dekorací (2 osoby)
-    přítomost jevištního mistrS osvětlovače a zvukaře pfi přípravě, realizaci a bouání představení (déHm

stavby2,5h,délkapředstavení:85min.bezpřestávky,délkabouání:1,5h)
-uzamykatelné šatny -1x pánská,1x dámská,1x uzamykatelná technická místnost
•     6 vohých vstupenek v předních řadách pro potřeby Divadla#ezervovat na pokladně m „Studio DVA"
-     v blížkosti místa konání představení max. 200 m parkovací mista pro vozy dopravců

2.   Pořadatel je plně odpovědný za zajištění  shora uvedeného  a odbovídá i za bezpečnost diváků a jejich do
divadla(napředstavení)vnesenýchvěcí.

3.   Dále je Pořadatel odpovědný za bezpečnost veškerých movitých věcí ve vlastnictví Divadla, které budou
používáflypfipředstaveníčivsouvislostispředstavením,jákožiza].akékouvěcičlenůsout>oruDivadlatzn.
zejménajepovinenšatny,kterébudouDivadlukdispozicizabezpečittak,,abynedošlokekrádeži.

4.   Pořadatel se s ohledem na povimosti vyplývající ze zákona č. 340/2015, Sb., o registru smluv („Zákon o
registi.u smluv") zavazuje, že pokud je povimou osobou dle §  2 odst.  1  Zákona o registru smluv, bude
postupovatdleZákonaoregistrusnúuvatutosmlouvuzašlespráůciregistrusmluvzřízenéhotímtozákonem
kuveřejněníbezzbytečnéhoodkladupojejímuzavření,nejpozdějivšakdo30dnůoduzavření.Smlouva

ig;;ř#?po#j-#:ždseěí,šĚl#viffůř:e::Poěpžeg;:oeu%á:?;:=:v:eE;o;#:cvbááťz:šu::;r::a:;Egiv:eg:ít:
registrusmluv§tanovit,žesmlouvanabýváúčimostinejdřívednemuveřejnění.PokudPořadatenvznikne
povimostsnúou"zveřejniť,Pořadatelsedálezavamjezezveřejněnívyloučittj.velektronickémobrazu
textového  obsahu  této  snúouvy  zaslaflé  kweřejnění  mečitehit,  ty  infomace,  které  splňují  podmínky
vyloučenízezveřejněnídleZákonaoregistmsmlnv,zejm.dle§8odst.1tanebo§5od§t.6Zákonaoregistru

:#mugž3:J;g|éa?s:jea..eženemYč.|:Ěž,Íághvůúědlaj#tio#g::žciůš3E:eť:ég:guv?uovčeTánpé?řpaá#
j;ej]Íádůt]aoá3:Ě,:szg=weeíe:noěon:;.É;s:,eyzd%ppE.[ophr;ěw][o;č+gvg%cdhaŤ:npoosř:dgeťáeúč:ta:ůě#erpéo;:dffia::í



pozaslárismlouvysprávciregistmsmluvzašleDivadlupoftLeníouveře].něníposkytnutéPořad@teH
správcem redstru  smluv.  V  případě  porušení  závazku  dle tohoto  ělánku  smlouvy  se  Pořadatel  zavaziije
odškodnitDivadloanahraditDivadluveškerénáklady,včetněnákladůnaprávnízastoui)ení.

ČlánekH

i    pořadatei se zavmje Divaďu úadt č°::ě:oa.oao::.]ši:](as::; ' šedesáf "z'c b"„-„" piu DPH ve
výši21%.Uvedenoucelkovoučásth`]hradíPořadatelDivadlupředkonánímpředstaveníbezhotovostním
převodem na základě zálohové fáktury vystavené Divadlem. Divadlo vystaví fákturu zpravidla měsíc před
konámím předsta,vení.  Pořadatel se  zavazuje  dodržet  splatnost hvedenou na fáktuře.  V případě prodlení
súhradouodměnyuvedenévtomtoodstavcimáDivadloprávoodstoupitodtétosmlouvy;odstoupenímnení
dotčen nárok Divadla na smluvní pokutu a nárok na náhradu škody.

1

2.    Tržt)y za představeníjsou ve vlastnictví pořadatele.

3.    V případě, že dodatečně bude nasmlouváno výše uvedené předštavení na následující nebo předešlý den v
jiném městě, budou ceny za dopravu rozpočítány na poměmé části pro oba zúčastněné subjekty. V tomto
případě se pak budou subjekty poměmě dělit o úhradu ubytování herců a technické složky Divadla. Na
vyžádání může být Divadlem vydán dodatek, který bude upřesňovat kalkulaci.

4.    Pořadatel je  i]ovinen  kdykoli  podrobit  své  účetnictví  na  žád'ost  Divadla.  odbomé  kontrole  Divadlem
pověřenouosobouaposkytnoutjísoučimost,zejménapředložitvšechnyrelevantníúčetníajinédokumenty,
z nichž lze ověřit správnost výpočtu odměny a plateb dle tohoto článkii a jiné dodržování podmínek této
smlouvy. Budou-li při kontrole zj ištěny nedostatky, nese Pořadatel náklad této kontroly.

ČlánekN
Nekonání a o dřeknutí představení

1.    V případě, že idojde ke zrušení představení z důvodu vyšší mooi (za něž je třeba pro účely této smlouvy
považovat  zejména:  onemocnění  některého  z účinkujících,  nepředvídatelnou přírodní  katastrofii,  zákaz
vydanýstátnímorgánem,stávku,nehodupřidopravěnapředstaveníčidefektnavozidledopravujícísoubor
Divadla do místa představení atd.), má jakákoli Strana právo od této smlouvy odstoupit, a to bez jakéhokoli
nárokunapřípadnounáhraduškody.

Článekv
I} alší p ovinnosti Pořadatele

1.    Pořadatel se zavazuje na všech tištěných materiálech uvádět název hry ve správném tvaru (viz. ělánek l).
1

2.    Pořadatel se\zavazuje na všech tištšných materiálech uvádět název divadla ve tvaru "Studio DVA divadlo" a
to včetně dovětku divadlo.

3.    V případě umístění infomací o představení na webových stránkách pořadatele bude název divadla obsáhovat
aktivní prolink na www.studio dva.cz.                                                  !

4.    V pHpadě potieby užít logo divadla na tištěných materiálech nebd webových sůánkách poř@datele je možnév  i/       v.ic   1___   .._.1íLÁ   :^1-^
__L r.aždé užití loga podléhá jehojej získat v elektrorické podobě na emailu:

schváleni).

5.    Vpřípadě
webových
označitje

)(+,``--J    _---I_--_   ___      C,                  _

(:)tisgácohD;VAadá:avdláe=é#e#gr.ámp#í:ácgrcq:tt:god#:rl:j=edla"Pořadatelpoú-

potřeby užití promo fotografií z představení, které jé možné v tiskovém rozlišení stáhnout na1                   _,._  ,     ±_   __=_J_+_1   _-,".--1~

6.    Pořadatel  se  zavazuje  zajistit  dodržování  zákazu  filmovat,
představení.

fiitografovat a  nahrávat  v  průběhu  celého



7.Pořadatelsezavazujezajistitdostateěnoulokáhípropagacipředstavení,tiskdistribuciaprodejvstupenek
vlokáhíchpředprodejích.

Článekvl
mčeniivost

Pokudnenívtétosmlouvěuvedenojinak,žádnázestrannesděúžádnéfietiosoběprojakýkoliúěelžádné
infomace,kterétatoStranazískánebodřívezískálavsouvislostistoutosmlouvou,jejímplněnímnebo_           .,.,,.        T`_Q._.±.._j. :.f^v~Ana«`  c, at`i ni°wěméinfomace

bezodkladně nahradit' bezvadným,
vadného.

1.

in±`ormace,  K[ere  tai.u  OlLZLuil ,Z.loj`a l+.UU  UL„ ,  _^V___   `   _ _

jejímprojednáváním,včetněobsahutétosmlouvy(dálejen,Půvěrnéinformace"),aariDůvěméinformace
nepoužiječinevyužijeanineposkytnejakékoHosoběbezpředchozíhopísemnéhosouhlasudruhéStrany
svýjimkoupřípadů,kdy(a)zveřejněrineboposkytnutiDůvěméinformacevyžadujezákonnebojinýprávní
předpis,např.Zákonoregistrusmlnva))Důvšmáinformacejei)oskytovánaprávnímzástupcům,úěetním,
auditorům,odbornýmporadcůmneboagenturámprovádějícímratingkeisphěníjejichúkolů,kterénejsou
vrozporusúčelemtétosmlouvy.Důvěméinformacenezahmuj;íinfomace,které:(a)jsouvdoběpoužiti
nebosděleníveřejnědostupné;®sestaflouveřejnědostupnýmiOinaknežnepovolenýmzveřejněnímnebo
použitim);nebo(c)jsouposkytnutyStranětřeti'osobou,kterámáktěmtoinformacímprávoajeopráměna
jezpřístupnitnebopoužít.Ustanoveníčlán]mH,odst.4timtonejsoudotčena.

2.    Strany jsou povinny své právní zástupce, účetní,  auditory, poradce  a zamě§tnance zavázat ktomu,  aby
Důvěméinformacenesděliližádnéosobě,anijeneužmčínevyužiHprojakýkotiúčel,nežprokterýj§oujim
vsouladusezákonemposptovány,1edažebytobylovýslovněpovolenovtétoSmlouvě.

ČlánekvH
Závěrečná ustanovení

1.Výzvykzaplacenísmluvnípokuty,uplatněnínárokunanáhraduškodyneboúkony,najejichžzákladěmá
dojítkukončeníplatnostičizměnětétosmlouvy,musímítvždypísemouformuamohoubýtdoručeny
druhéStraněnaadresuuvedenouvzáhlavítétosmlouvypouzeosobně,doporučenoupoštoudovlastních
rukou či prostřednictvím kurýra.

Písemnostipodlepředchozívětysepovažujízadoručené:

(a)pfidoručováníosobnědnempňjetipísemnostiStranou,jížjepí:emostadresována;

a))přidoručovánípoštoutřetidenpořádnémpřevzetipíscmnostip?štoukpřepravě;

(c)   pfi doručování kurýrem druhý den po odeslání.

2.    Pořadatel prohlašuje, žeje oprávněnuzavfft tuto smlouvu a dojednat veškeréjejí podmínbr a pfijmoutphění
z této snriouvy.

3.    Tato smlouva se ffdí právním řádem české republiky zejména aútorským zákonem a občanským zákoníkem
anabýváplatnostiaúčimostidnemjejíhopodpisuoběmaStradaminebozveřejněnívsouladuseZákonem
o registru smluv.                                                                                        (

4.   Tato sriouva mtie b# měněm nebo dopHovri pome píse+ dodatb podqsmýri oběma sffanmi

5.Straflysebudousnažitvdobrévířeurovnatsmíremjakékolisporyčinesrovnalostivznikléztétosmlouvy
flebovsouvislostisní.Je-liněkteréustaflovenítétosmlowyneplatné,odporovatelnénet)onevynutitelné,či
stane~1i se tákovým v budoucnu, nedotýká se to  platnosti,  pfipadně vynutitehosti ustanovení  ostatních,

Lotpčdstz,::žřoydnoesbtio##sáe:oti:kgosuti;p;gdněěhžtbsyáomty#:Ě:toot;;;ompoffvpeamáz#žugín;ádnneé#tlgoá;ežá
Lii]-^ÁbiaÁťriít`at`tfidit'bezvadnÝm,kterébudevnejvyššímožnfaúřeodpovídatobsahuaúčeluustanovení



6rpopřečteritétosmiouvysmypotvrzúí,žejejíommroHffieL,práv"záv%kyvriuvedenéodpotiújí
jejich pravdivým, vážným a svobodným záměrům, a že tato smlouva byla uzavřena na základě vzájemné
dohody, nikoli ve stavu nouze, ani za nápadně nevýhodných podhínek.

7.    Tato smlouv@je vyhotovena ve

VPrazedne...ď..Z.-.?.g.ýé?

/
C*-_

dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá Strana.

7?4#ď%.%.ffi/7/-+         _1,
`J_  ,   J`

Divadlo

:   . `   ` - = - -`  ._
~`:C.ZJi?_-==ť<=

qpořaďr[       11  -------

KAmoi[ARSKÉMĚSTSKÉi)ivADLo,o.ps.
sesídlemMoskevská2035/21,KarlovyVsr}'

pmcovištěDivadehínáměst(21
36001KARI,OWvmy

IČ:28041241


