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Jihočeské divadlo p.o., Zapsaná v OR Krajského soudu České Budějovice, odd. Pr, vl. 112 
Dr. Slejskaıa 424/19, 370 47 Česká Buøıèjøviøe 
Zastoupené MgA. Lukášem Průdkem, ředitelem JD 
ıčz 00073482 
Bankovní S o'ení D J I 

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Grauer, produkční JD, tel. 
(dále jen ,,Divadı0“)
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Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace 
Zastoupené ředitelem MgA. Jiřím Trnkou, 
Teplická 587/75, 405 02 Děčín 
IČ: 873692 
čisıø účtu: 
(dále jen ,,Objednatel“) 

uzavírají ve smyslu ust. § 1746, odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník 
v platném znění tuto: 

sMLouvu O UVEDENÍ PŘEDSTAVENÍ 
I. Předmět smlouvy

ı 
_ Předmětem této smlouvy je realizace hudebního představení „Opereta gala #1", (dale 

jen ,,Představení“), za podmínek dále uvedených vtéto smlouvě. Délka představení je 
75minut bez přestávky 

II. Práva a povinnosti smluvních stran 
Divadlo se zavazuje odehrát Představení: 
dne: 11. prosinec 2019 
místo představení: Městské divadlo Děčín, Teplická 75, 405 02 Děčín 
Začátek představení: 19:00 

Divadlo se zavazuje, že se účinkující dostaví na vystoupení včas a umělecký výkon 
bude proveden svědomitě, řádně a v náležité umělecké kvalitě. 

plněním této smlouvy seznámeno Pořadatelem. 
Pořadatel se zavazuje Zaplatit řádně a včas smluvní cenu za Představení. 
Pořadatel se zavazuje zajistit: 

- vyklizení přístupových cest kjevišti, čisté jeviště a přístup do budovy před 
příjezdem techniky Divadla (od 14:00 hodin), 

- přítomnost vlastního osvětlovače, Zvukaře a jevištního mistra, 
- podiové desky výšky 20cm vpočtu 4ks (může být výška i 30 nebo 40cm), a 

podiové desky výšky 40cm v počtu 8ks (může být výška i 60cm), 
- židle bez područek V počtu 40ks 

Divadlo se zavazuje, že veškerý jeho personál se bude řídit předpisy týkajícími se 
bezpečnosti a ochrany zdravi při práci a předpisy požární ochrany Pořadatele, jakoz ı 

provozním řádem Pořadatelé, bude-li snimi vdostatečném časovém předstihu před
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- možnost příjezdu většího vozu krampé, volný prostor pro parkování jednoho 
nákladního vozu a dvou autobusů, 

- odpovídající počet provozních pracovníků potřebných křádnému průběhu 
Představení (uvaděči, požární dozor), 

- volné herecké šatny pro 6 žen a 3 muže (čisté, uklizené a adekvátně vybavené), 
šatnu pro orchestr cca 55 osob a dirigenta 

- zázemí pro 5 osob technického personálu Divadla, 
- sprchy a WC v blízkosti šaten (pokud lze), 
- dostatečné množství pitné vody pro účinkující. 
- 2 čestné vstupenky pro potřeby Divadla 
- vhodné podmínky pro představení po stránce společenské, technické, 

bezpečnostní a hygienické. 
Pořadatel se zavazuje zajistit, aby bez předchozího projednání a uzavření zvláštní 
smlouvy s Dívadlem nebyly pořizovány obrazové či zvukové záznamy Z Představení ani 
nebyly prováděny jeho přednosy s výjimkou případů povolených zákonem. 
Pořadatel se zavazuje uhradit autorské poplatky ve výši 0%. 

III. Cena a platební ujednání 
Smluvní Strany se dohodly na ceně za odehrané Představení, ve výší 
(Slovy českých) - osvobozeno od DPH dle § 61 písm. e) zákona č. 
235/2004 Sb., O-dani Z přidané hodnoty v platném znění. 
Smluvní cena bude uhrazena na základě faktury vystavené Dívadlem po odehrání 
Představení, s lhůtou splatnosti 14 kalendářních dnů. 
Tržby za Představení náleží Pořadateli. 

IV. Společná ujednání 

Bude-li Představení zrušeno v důsledku nepředvídané, nebo neodvratitelné události 
(přírodní katastrofa, havárie, epidemie, vážné onemocnění, změna v obsazení v Divadle 
apod.), mají obě smluvní strany právo do této smlouvy odstoupit bez nároku na finanční 
náhradu škody, pokud se nedohodnou jinak. Malý Zájem O vstupenky není důvodem 
k odstoupení od této smlouvy. 
V případě, že se Představení neuskuteční Z výše uvedených důvodů (odst. IV.1.), 
souhlasí obě smluvní strany s náhradním termínem popř. náhradním titulem či obsazení 
v alternaci. 

Bude-li smlouva vypovězena Z jiných než výše uvedených důvodů do 7 kalendářních dnů 
před sjednaným termínem ze strany: 

a) Pořadatele - uhradí Pořadatel Divadlu polovinu ze smluvní částky dle odst. l|l.1., 

b) Divadla - uhradí Divadlo Pořadatelí vzniklou škodu a náklady, vzniklé se zrušením 
Představení. 

Bude-li smlouva vypovězena zjiných než výše uvedených důvodů ve lhůtě kratší než 7 
kalendářních dnü před sjednaným termínem Představení ze strany:
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a) Pořadatelé - uhradí Pořadatel Divadlu smluvní částku dle odst. llI.1. v plné výší, 

b) Divadla - uhradí Divadlo Pořadateli vzniklou škodu a náklady, vzniklé se zrušením 
Představení. 

V. Další ujednání 

Obě smluvní strany se zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami 
skutečnosti tvořící obchodní tajemství, důvěrné informace a jiné skutečnosti, které byly 
poskytnuty v rámci smluvního vztahu mezi oběma smluvními stranami nebo při běžném 
obchodním styku. Smluvní strany sjednávají, že důvěrnými informacemi jsou veškeré 
zadavatelem poskytnuté informace, podklady a dokumenty, pokud nejsou běžně 
dostupné ve veřejných informačních zdrojích (např. obchodní rejstřík). 

VI. Sankční ujednání 

Pro případ nezaplacení bezvadně faktury do dne splatnosti je .JD oprávněno účtovat 
objednateli úrok Z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení. 

VII. Závěrečná ustanovení 

.Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je 
uzavřená na dobu určitou dle ujednání čl. Ill. 

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a v dobré víře a po 
přečtení připojuji jako důkaz souhlasu s jejím obsahem své vlastnoruční podpisy. 
Změny a doplňky této Smlouvy musí mít písemnou formu a musi být podepsány oběma 
smluvními stranami. 

Pokud není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé Z této smlouvy ustanoveními 
Občanského zákoníku v platném znění. 
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejně platných stejnopisech, Z nichž každý Z účastníků 
obdrží jedno vyhotovení. 

V Děčíně dne 18.11.2019 V Českých Budějovicích dne


