
Smlouva o výkonu umělecké činnosti provedením 

vystoupení výkonných umělců 
 

 uzavřená mezi 

 

Julií Jurištovou  

tel. 605 284 435  

adresa: Ke Krči 24, 147 00 Praha 4, e-mail: dediva@seznam.cz, www.dediva.cz 

IČ: 68839324  

DIČ: CZ 5561290493 (Julie Jurištová je plátcem DPH)  

bankovní spojení: XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX 

č. účtu: XXXXXXXXXX   

                                                    a 

 

pořadatelem:                          Východočeské divadlo Pardubice 

adresa:                                      U divadla 50 

                                                 531 62 Pardubice 

zastoupením:                            Mgr. Petrem Dohnalem, ředitelem divadla                 

tel.                                            466 616 411, 466 616 410, XXXXXXXX, pí. Kopecká 

IČO:                                         00088358 

DIČ:                                         CZ-00088358 

bankovní spojení:                       

č. účtu:                                     XXXXXXXXXXXX 

 

 
                               I. Závazky Julie Jurištové 

 
     Julie Jurištová se zavazuje uskutečnit představení Divadelní společnosti J. Jurištové:   

 

Název:                                   Obušku z pytle ven!  

Autor:                                 Dana Pražáková na motivy K. J. Erbena, hudba Radim Linhart 

Datum a začátek:                    25. října 2020 v 15.00 hod. 

26. října 2020 v 8.30, 10.30 a 17.00 hod. 

Místo konání:                      Východočeské divadlo 

 

mailto:dediva@seznam.cz


II. Platební podmínky 

 
 

         Za realizaci uhradí pořadatel:  převodem   

Honorář:         64.000 Kč včetně DPH a autorských poplatků                                                      

dopravu (fakturuje dopravce):        XXXX Kč převodem 

autorské honoráře:                            0 Kč 

další náklady:                                    ubytování pro 6 osob z 25. na 26. 10. 2020  

(4 jednolůžkové a 1 dvoulůžkový pokoj s oddělenými 

lůžky) 

 

 

 

III. Závazky pořadatele  
 

 

          Pořadatel na svůj náklad zajistí: 

přípravu na představení po technické a bezpečnostní stránce 

funkční osvětlení a ozvučení (minidisk) pokud možno do jedné kabiny 

zadní odposlechy 

spolupráci 2 místních techniků při vykládání, stavbě, bourání a nakládání dekorace  

spolupráci místního osvětlovače 

kontakt na technika společnosti – XXXXXXXX XXXXXXXXX 

pořadatelskou, pokladní, technickou a požární službu  

přístup ke stavbě dekorace cca 2 hod. před začátkem představení 

 

 

 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

         V případě, že se představení z vážných provozních důvodů (vyšší moc) na straně 

pořadatele neuskuteční, zavazuje se pořadatel dohodnout s Julií Jurištovou nový termín 

představení.   

         V případě, že se představení neuskuteční z vážných provozních důvodů (vyšší moc) na 

straně Julie Jurištové, pořadatel souhlasí s uskutečněním představení v náhradním termínu. 

Nový termín bude stanoven na základě dohody pořadatele s Julií Jurištovou. 

          Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Je vyhotovena ve 2 

vyhotoveních, z nichž 1 obdrží pořadatel a 1 Julie Jurištová. 

 

 

       V Praze dne 10. srpna 2020                                      V Pardubicích dne 19. srpna 2020  

 

 

 

                 Julie Jurištová                                                                 za pořadatele 


