
SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU

I. SMLUVNÍ STRANY

1 . Pavel Šmíd - TEÁTR
zastoupený: Pavel Smíd — TEATR (dále jen Teátr)
373 41 Hosín 182
IČO: 70506973
DIČ: CZ7007 141976
registrace: ŽL, vydán ŽÚ v Českých Budějovicích, 25. 3. 2004, Č. j. Ž 01/04/02806

2. Objednavatel:

Novo městská kultu mí zaříze ní N ové M ěsto na Moravě
Tyršova 1001
592 3 I Nové Město na Moravě

II. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem této smlouvy je vymezení práv a povinností obou stran, vznikající v souvislosti

se zprostředkováním vystoupení Teátru Pavla Šmída v Novém Městě na Moravě.

III. ZÁVAzKY DIVADLA
Divadlo se zavazuje:
1. že Teátr vystoupí s představenĺmi „Pohádka z budíku“ v neděli 5. ledna 2020 v 16 hodin v sále

Kulturního domu, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě

2. že se Teátr dostaví na místo vystoupení 1 ‚5 hodiny před začátkem představení.

3. že Teátr sehraje představení s co největší péčí a uměleckou odpovědností
4. že Teátr uvolní prostor ihned po svém vystoupení (dle dispozic objednavatele)
5. dodat pořadateli podle jeho požadavků předem dohodnuté množství propagačního materiálu

Iv. ZÁVAZKY OBJEDNAVATELE
Objednavatel se zavazuje:
1. uhradit za vystoupení při splnění podmínek dohodnutých v této smlouvě smluvní cenu 5 000,-

Kč za každé představení.
2. Uhradit dopravu 8Kč/km z Ceských Budějovic a zpět — odhadem 2700,-Kč
3. Představení nepodléhají autorským právům. Pořadatel nehradĹ
4. splatit dohodnutou částku v čl. IV. odst. 1-2 této smlouvy nejpozději do l4ti dnů po obdržení

faktury nebo hotově po představení.
5. Zajistit tyto další požadavky: prostor pro vystoupení rovný prostor 4x4m, nasvícení scény

ve spolupráci s technikem divadla, přístup do sálu 1,5 hodiny před začátkem představení.



V. SML UVNÍ POKUTA

Nedostaví-li se divadlo z důvodu vyšší moci včas k provedení představení, anebo dostaví-li se ve
stavu vylučujícím podání kvalitního uměleckého výkonu, sníží se částka uvedená v čl. IV. odst. 1 o
50%. Způsobí-li Teátr takovýmjednáním i další škodu, odpovídá za ní, i za ušlý zisk ve výši
prokazatelných nákladů.

VI. NEKONÁNÍ VYSTOUPENÍ
1 . Neuskuteční-li se vystoupení z důvodu na straně objednavatele, které nebyly závislé najeho vůli

a objednavatel odřekne vystoupení nejméně do jednoho dne před plánovaným dnem konání,
nevzniká žádný nárok z této smlouvy. Oznámí-li objednavatel takovouto skutečnost v termínu
kratším jednoho dne před konáním vystoupení, má divadlo právo na 50% za smluvní ceny (čl.
Iv. odst. 1) a budou mu uhrazeny prokazatelné náklady na dopravu.

2. Neuskuteční-li se vystoupení z rozhodnutí objednavatele, které nebylo vyvoláno důvody
nezávislými najeho vůli, má divadlo nárok na smluvní cenu podle čl. IV. odst. 1 a doprava mu
bude uhrazena v prokazatelné výši.

3. V obou předchozích bodechje pro určení dne, kdy pořadatel odřekl vystoupení, rozhodující
okamžik, kdy sdělení o této skutečnosti přijalo divadlo.

4. Neuskuteční-li se vystoupení z důvodů na straně divadla, které nebyly závislé najeho vůli,
nevzniká divadlu žádný nárok z této smlouvy, avšak objednavatel nemůže po divadlu požadovat
náhradu škody nebo ušlého zisku, který takto vznikl.

5. Neuskuteční-li se vystoupení z rozhodnutí divadla, které nebylo vyvoláno důvody nezávislými
na jeho vůli, odpovídá divadlo za škodu, která tím objednavateli vznikla a divadlu nevzniká
žádný nárok z této smlouvy.

VII. JINÁ USTANOVENÍ
Teátr souhlasí s tím, aby objednavatel pro propagační účely byl oprávněn používat jméno aktéra,
údaje o něm i o představení, fotografie apod. a to bez nároku na další finanční částku vůči
objednavateli.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1 . Jakékoliv změny a dodatky, měnící či upravující znění této smlouvy, jsou platné jen za

předpokladu, že byly písemně odsouhlaseny a signovány oběma stranami. V takovém případě se
takto vzniklý dokument stane nedílnou součástí této smlouvy.

2. Tato smlouvaje vypracována ve dvou stejnopisech shodné platnosti, z nichž každá strana obdrží
jeden.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.
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zprostředkovatel objednavatel


