
SEVEROČESKÉ DIVADLO s. r. o.                                    Registrační číslo: 13/2020 

obchodní oddělení                    

400 01 Ústí nad Labem                       v Ústí nad Labem dne: 11.8.2020 

Lidické nám. 10                                                                                                 Vyhotovila: Blanka  Honsová 

Tel. :  47  525 86 62                                          objednávka čís. / ze dne: tel. dohoda 

Fax :   47 520 99 96 

SMLOUVA 
uzavřená mezi smluvními stranami: 

1) Severočeské divadlo s. r. o. Lidické nám. 1710/10 400 01 Ústí nad Labem, 

        zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C , vložce  

        31502, IČO 22774289,DIČ CZ22774289,   

        zastoupená Mgr. Milošem Formáčkem, jednatelem  společnosti 
 

   a 

2) Pořadatelem  

Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod  ÚL – Severní Terasa  

     se sídlem :   Stavbařů 2823/2, Ústí nad Labem  

     zastoupený :  Jaroslavem Šimanovským, Starostou MO, ve věcech smluvních 

            Mgr. Petrem Vlasákem, Tajemníkem ÚMO, ve věcech organizačních 

     IČ :    00081531  

     DIČ :    CZ00081531 

     Bankovní spojení:  5724411/0100,  Komerční banka a.s.   

 

 

Předmět smlouvy: 

 
Předmětem této smlouvy je pohostinské vystoupení Severočeského divadla s. r. o. u výše uvedeného pořadatele 
Název představení – titul: Koncert  Filmové a muzikálové melodie SD  na Severní terase  

/ sólisté Tereza Mátlová, Marian Vojtko, Félix Slováček,  

dirigent Miloš Formáček a orchestr SD/                                             

Místo, datum a čas vystoupení:  Centrální park Severní terasa, Ústí nad Labem  

20.9.2020 / neděle/ v 19,30 hodin                                                              

Dohodnutá částka – paušál: 200 000,- Kč včetně DPH 

Jiné dohodnuté náklady: 0 

 
SEVEROČESKÉ DIVADLO s.r.o. (DÁLE JEN SD): 

1. nazkouší a provede koncert spolu se sólisty 

2. zaručuje přesný začátek koncertu, pokud nedojde ke zpoždění ze strany pořadatele 

3. zaručuje kvalitu koncertu propagované úrovně (např. z nabídkových listů, audio nebo video nahrávek) 

4. zabezpečí dohodnuté obsazení sólistů a orchestru s výjimkou nemoci, úrazu nebo vážných provozních 

důvodů. Změna musí být pořadateli ohlášena ihned, kdy je SD známa 

5. bude propagovat koncert na svých plakátech  

6. zajistí předprodej části vstupenek ve svých prodejních místech 

 

POŘADATEL: 
1. uhradí do osmi dnů od doručení faktury částku za představení na účet SD – číslo účtu  

107-2002010287/0100  u KB v Ústí nad Labem 
2. ohlásí koncert agentuře OSA a zaplatí autorské honoráře z tržby 

3. zajistí ve své režii, aby představení bylo po technické stránce řádně připraveno / pódium, zastřešené 

orchestřiště, zvukovou aparaturu a světla dle požadavků technických pracovníků SD UL 

4. zajistí přítomnost technického personálu 

5. zajistí vhodné prostory pro uložení hudebních nástrojů. 

6. zajistí ve své režii teplotu šaten, jeviště a orchestřiště v rozmezí 18 – 25 stupňů Celsia 

7. zajistí řádný úklid ve všech prostorách 

8. vrátí dvě podepsaná vyhotovení této smlouvy 

9. zajistí registraci této smlouvy v Registru smluv 

10. zajistí pitnou vodu 
 



 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ:  
1. Bude-li představení zrušeno v důsledku nepředvídané události nebo z vyšší moci, ležící mimo možnosti 

smluvních stran, odstoupí obě strany od smlouvy bez nároků na náhradu škody, avšak po předchozím 

vyrozumění druhé strany 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že akce může být zrušena na základě nařízení zákona č. 258/2000 Sb. 

k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené 

novým koronavirem SARSCoV-2. I v tomto případě nemá žádná ze smluvních stran nárok na 

náhradu škody 

3. Nastane-li závažné porušení kterékoli části této smlouvy, provinivší se strana zaplatí druhé smluvní 

straně vzniklé náklady dle zákona v plné výši 

4. Nepříznivé počasí / mrholení / malý počet diváků nebo přechodná platební neschopnost nejsou 

důvodem ke zrušení této smlouvy, v případě deště, bouřky, silného větru atd. před a během představení 

zaplatí pořadatel SD vzniklé náklady v plné výši.  

5. Otázky, v této smlouvě uvedené, budou projednány dodatečně a ujednání připojeno písemně k této 

smlouvě jako její nedílná součást 

6. Otázky, které neřeší tato smlouva, se řídí ustanovením obecně závazných předpisů. 

7. Tato smlouva se vystavuje ve 4 vyhotoveních, přičemž každá má povahu originálu 

 

 

 

Další ujednání:  
1. zajistit šatny pro dirigenta, sólo dámy, sólo páni, orchestr dámy a orchestr páni  

2. zajistit suchou a čistou cestu z šaten na jeviště / podlážky, koberec atd. dle kvality terénu/ 

3. zajistit osvětlené sociální zařízení s tekoucí vodou.  

4. ženy a muži musí mít oddělené šatny,  

5. zajistit úklid po stavbě  

6. židle bez područek pro orchestr 

 

Ostatní technické požadavky představení dle dohody mezi pořadatelem a šéfem techniky Pavlem Polákem 

tel. 606 030 230 
 

 

 

 

 

 

 

Severočeské divadlo s. r. o.      Pořadatel 
 




