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Zájezdová smlouva o provedení divadelního představení  
(o hostování) 

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů 

 
 

SMLUVNÍ STRANY: 
 

OBJEDNATEL představení 
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace 
sídlo: Lidická 1863/16, 602 00 Brno 
zastoupená MgA. Stanislavem Mošou, ředitelem       
IČO: 00101397  
DIČ: CZ 00101397, plátce DPH 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spis zn. Pr 35  
bankovní spojení: (Komerční banka Brno-město)             

Další kontaktní osoby/telefon/email:  
produkce: Věra Kadlecová, tel: ;  
ved. jevištního provozu: Arnošt Janěk, tel: 
jevištní mistr: Jaroslav Záděra, tel:   
mistr světel: David Kachlíř, tel: 
zvukaři: Gabriela Bayerová, tel: 
(dále jen „OBJEDNATEL“ nebo „MDB“) na straně jedné   
 
a 
 
PROVOZOVATEL DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ 
Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace,  
sídlo: tř. Svobody 432/33, 779 00 Olomouc 
zastoupená:  Ing. BcA. Davidem Gernešem, ředitelem 
IČO: 00100544  
DIČ: CZ00100544, plátce DPH 
zapsaná ve obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. Pr 989  
bankovní spojení: účet číslo 
 
Kontaktní osoby:  
Uměl. provoz -  Mgr. Veronika Hessová, tel. 

Smlouva – Petr Zadorožný, tel. 
Jevištní stavba - Boris Konarik, tel. 
Světla - Bohuslav Kraus, tel.  
Zvuk - Jakub Plánka, tel.
(dále jen „ MORAVSKÉ DIVADLO“ nebo „MDO“) na straně druhé 

 
 
 

1. Úvodní prohlášení 
 
MORAVSKÉ DIVADLO prohlašuje, že ohledně dále specifikované inscenace divadelního díla má 
s autory a výkonnými umělci, jejichž díla a výkony jsou v předmětné INSCENACI užita, platně 
ujednanou a účinnou licenční smlouvu, nebo má jiné zákonné oprávnění k užití daných autorských děl 
a uměleckých výkonů pro její nastudování a živé divadelní provozování a že je oprávněno za dále 
sjednaných podmínek poskytovat podlicence k jejich užití třetími osobami.  
 
__________________________________________________________________________________________ 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY  

 
2.1 Závazky MORAVSKÉHO DIVADLA: 

 
a) živě veřejně scénicky odehraje pro OBJEDNATELE v rámci divadelního festivalu Dokořán 2019 

divadelní představení na scéně, dne, v čase a počtu představení: 
 
Titul (autorské dílo): BOŽÍ MLÝNY  
Autor: Jan Vrba 
MÍSTO PROVEDENÍ (plnění)  
adresa 

PŘEDSTAVENÍ (fixní 
závazek) 
datum, hodina 

Počet 
PŘEDSTAVENÍ 

Hudební scéna Městského divadla Brno 
Lidická 1863/16, 602 00 Brno 

09.06.2019 v 19:30 1 

 
Předpokládaná doba trvání jednoho představení: 2 h 45 min s 1 přestávkou 20 min. 

 
b) zašle OBJEDNATELI bez zbytečného odkladu potřebné technické informace o představení a 

konkrétní technické požadavky, které je třeba zajistit ze strany OBJEDNATELE pro představení 
MORAVSKÉHO DIVADLA.  

c) odehraje představení v dohodnutém termínu v plné umělecké a technické úrovni, odpovídající 
možnostem vybavení jeviště v místě konání představení. 

__________________________________________________________________________________________ 
 
2.2 Poskytnutí PODLICENCE MORAVSKÝM DIVADLEM a závazek OBJEDNATELE 

uhradit níže specifikované autorské honoráře 
 
a) OBJEDNATEL představení v podobě dodané a nastudované MORAVSKÝM DIVADLEM bude 

vybírat vstupné za divadelní představení. V této souvislosti poskytuje MORAVSKÉ DIVADLO 
OBJEDNATELI podlicenci k uvádění představení dle této smlouvy a OBJEDNATEL ve smyslu 
ust. § 1888 odst. 1 občanského zákoníku přebírá povinnost uhradit níže specifikované autorské 
honoráře z hrubých tržeb ze vstupného (včetně podílu event. předplatného) před odečtením 
jakýchkoli položek, ve výši, která vyplývá z licenčních smluv uzavřených MORAVSKÝM 
DIVADLEM, a to:  
-  zastupující agentura DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura z. s., Krátkého 

1, 190 00 Praha 9, IČO/DIČ: 65401875/CZ65401875, e % Jan 
Vrba – literární předloha,  Jaromír Nohavica – hudba k písním). 
Způsob úhrady: nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po provedení představení písemně 
nahlásit DILIA hrubou tržbu za představení, DILIA vystaví fakturu na úhradu autorského 
honoráře.  

- % Roman Vencl (dramatizace), kontakt:  e-mail: ,  
Způsob úhrady: nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po provedení představení písemně 
nahlásit autorovi hrubou tržbu za představení, autor vystaví fakturu na úhradu autorského 
honoráře.  

b) OBJEDNATEL se zavazuje umožnit zastupující autorské agentuře DILIA i autorovi kontrolu 
účetní dokladů za účelem ověření správnosti hlášení tržeb. 

__________________________________________________________________________________________ 
 
2.3 Závazky OBJEDNATELE 

 
a) uvede objednané představení na vlastní náklady,  
b) uhradí za provedené představení MORAVSKÉMU DIVADLU ujednanou cenu a uhradí výše 

specifikované autorské honoráře agentuře DILIA a panu Romanu Venclovi, 
c) uhradí MORAVSKÉMU DIVADLU náklady na dopravu osob a věcí a na parkování podle 

vyúčtování MORAVSKÉHO DIVADLA na základě faktury (daňového dokladu) vystavené 
MDO dle skutečných nákladů (dopravu zajistí na vlastní nebezpečí MORAVSKÉ DIVADLO), 
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d) zajistí prodej programů k představení MORAVSKÉHO DIVADLA, které MORAVSKÉ 

DIVADLO předá OBJEDNATELI. Tržby z prodeje  programů náleží MORAVSKÉMU 
DIADLU. OBJEDNATEL po skončení představení předá MORAVSKÉMU DIVADLU 
vyúčtování prodaných programů a neprodané programy vrátí MORAVSKÉMU DIVADLU, 

e) předá MORAVSKÉMU DIVADLU jeviště hudební scény MDB pro přípravu a odehrání 
divadelního představení v dohodnutých termínech, zajistí na vlastní náklady výpomoc při 
vykládání nákladu a stavbě scény i při představení včetně potřebné přítomnosti techniků divadla. 

f) poskytne uzamykatelné vybavené divadelní šatny, sociální zařízení s teplou tekoucí vodou 
(sprchy), popř. další ujednané prostory, a to vyklizené a uklizené, s minimální vnitřní teplotou 
vzduchu 20°C,  

g) zajistí a hradí veškeré náklady spojené s odehráním představení MORAVSKÉHO DIVADLA 
(zejm. energie, veškeré úklidy, požární, pořadatelské aj. služby, servis divákům, propagaci, aj.) a 
poskytne na vlastní náklady a nebezpečí dohodnutou součinnost k odehrání představení, 

h) umožní vjezd kamionu MORAVSKÉHO DIVADLA do dvora OBJEDNATELE (vjezd je ze 
strany ulice tř. kpt. Jaroše) pro účely naložení a vyložení nákladu a dle možností i jeho parkování 
v prostorách dvora OBJEDNATELE. Pro vjezd vozidel do dané lokality není třeba zajišťovat 
zvláštní povolení, 

i) zajistí propagaci představení a prodej vstupenek, 
j) poskytne MORAVSKÉMU DIVADLU na představení bezplatně 2 volné vstupenky,  
k) zajistí, aby během představení nebyly pořizovány žádné zvukové a obrazové záznamy a 

fotografie (s výjimkou zákonné zpravodajské licence), 
l) Prohlášení OBJEDNATELE o způsobilosti divadelní budovy: 

Představení se bude hrát na vlastní scéně OBJEDNATELE. OBJEDNATEL jako správce budovy 
Městského divadla Brno (jejímž vlastníkem je statutární město Brno – zřizovatel MDB)  
prohlašuje, že budova divadla i hudební scéna MDB, kde bude odehráno představení, je plně 
způsobilá po stránce stavební, technické, protipožární, bezpečnosti práce, hygienické, atd., má 
funkční elektrické přípojky a jevištní techniku.   

__________________________________________________________________________________ 
 

3. CENA ZA PŘEDSTAVENÍ 
 

3.1 Za odehrání jednoho představení se sjednává cena , kulturní 
služby jsou osvobozeny od DPH dle § 51 a § 61 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty. 

3.2 Splatnost ceny a vyúčtovaných náhrad za dopravu je do 30 dnů po doručení faktury objednateli; 
v případě prodlení s placením může MDO uplatnit z dlužné částky za každý den prodlení 
zákonný úrok z prodlení. 

3.3   Tržby ze vstupného z představení náleží OBJEDNATELI. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
4.  BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY 

 
4.1 V případě, že při hostování budou na scéně OBJEDNATELE konány požárně nebezpečné práce, 

tj. použití otevřeného ohně, kouření, dýmové efekty, pyrotechnické efekty apod. podá odpovědná 
osoba MORAVSKÉHO DIVADLA informace o průběhu takové akce jevištnímu mistrovi 
OBJEDNATELE. 

4.2 MORAVSKÉ DIVADLO potvrzuje, že jeho vlastní technické prostředky a elektrická zařízení 
používaná při představení splňují podmínky ČSN-EN a mají platnou revizi těchto zařízení a je 
povinno doložit OBJEDNATELI příslušné doklady, které to potvrzují.  

4.3 MORAVSKÉ DIVADLO se zavazuje dodržovat ve všech prostorách místa hostování zákaz 
kouření. 

4.4 MORAVSKÉ DIVADLO se zavazuje respektovat vnitřní předpisy BOZP a PO spojené 
s provozem divadelní budovy OBJEDNATELE a vyhrazených zařízení OBJEDNATELE, se 
kterými OBJEDNATEL MORAVSKÉ DIVADLO seznámí, a předcházet tak případným úrazům 
a majetkovým škodám. 
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4.5 MORAVSKÉ DIVADLO poučí účinkující o nutnosti dbát na řádné uzamykání šaten, které bude 

mít hostující soubor k dispozici, což je předpokladem pro předcházení riziku případných krádeží.  
4.6 MORAVSKÉ DIVADLO bude dbát na bezpečnost věcí, zejména hudebních nástrojů a ostatních 

zařízení, které budou v souvislosti s divadelním představení přineseny do divadelních prostor 
OBJEDNATELE, a bere na vědomí, že OBJEDNATEL nenese žádnou odpovědnost za případné 
škody na těchto věcech, pokud tyto nebudou způsobeny v souvislosti s činností OBJEDNATELE. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
5. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
5.1  Obě smluvní strany uzavírají smlouvu s tím, že předmět smlouvy má charakter fixního závazku. 

OBJEDNATEL zahajuje po podpisu smlouvy předprodej vstupenek na představení. Proto 
smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného pouze z důvodu případů 
tzv. vyšší moci (živelná pohroma, národní katastrofa, nemoc představitelů hlavních rolí, apod.). 
V takovém případě nemá žádná strana nárok na úhradu nákladů. Pokud některá smluvní strana od 
smlouvy odstoupí z jiných důvodů, zaplatí druhé straně odstupné ve výši 30 % z ceny představení 
(OBJEDNATEL má náklady spojedné se zrušením představení – tištění vstupenek, vracení 
vstupenek, telefony, ztráta na provizích již zaplacených v sytému GO PAY apod.), nedohodnou-li 
se smluvní strany na jiném řešení přijatelném pro obě smluvní strany. Pokud by OBJEDNATEL 
přestavení zrušil v den jeho konání, uhradí MORAVSKÉMU DIVADLU smluvní pokutu ve výši 
sjednané ceny za představení. 

5.2  Smluvní strany se zavazují informovat se v dostatečném časovém předstihu o všech 
skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků z této smlouvy.   

5.3  Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran a nahrazuje veškeré předchozí písemné či ústní 
dohody učiněné do dne uzavření této smlouvy. 

5.4  Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, postupně číslovanými dodatky.  
5.5  Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každá strana obdrží 1 vyhotovení.  
5.6  Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zveřejní 
OBJEDNATEL. 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
V Brně dne 12. 3. 2019 V Olomouci dne ………..………… 
 
za Městské divadlo Brno, příspěvkovou 
organizaci: 

 
za Moravské divadlo Olomouc, příspěvkovou 
organizaci: 

 
 
 
 
……………..…………… 
 MgA. Stanislav Moša, ředitel 

 
 
 
 
……………………………… 
Ing. BcA. David Gerneš, ředitel 

 
 




