
Smlouva
o provedeni divadelniho piedstaveni

uzaviendpodle ust. $ 1746 odst. 2 zdkonat,.89l20I2 Sb., obdansky zakonik,ve znlni
pozddjSich piedpisri

Smluvni strany:

1. M6stsk6 divadlo Brno, piispdvkovf organizace
se sidlem Lidick6 1863116,602 00 Brno
zastoupen6 ieditelem Stanislavem Mo5ou
ICO: 00101397
DIC: C200101397
zapsanh v obchodnfm rejstiiku veden6m Krajsklfm soudem v Brn6, oddil Pr, vloZka 35
bankovni spojeni: KB Brno-m6sto
d.n.
(d61e tak6 ,,MdB" jako realiz6tor divadelniho piedstaveni)

2. M6stsk6 divadlo Kolin
se sidlem Kolfn IV, Smetanova 557, PSe 2S0 02
zastoupend Lubo5em RfiZidkou, ieditelem divadla
ICO: 00069795
DIe : nenf pl6tce DPH
neni zapsan6 v obchodnim rejstiiku
dislo ridtu u Cesk6 spoiitelny Kolin 
(d6le j en,,objednatel")

I.
Piedm6t smloury

Podle tdto smlouvy sehraje Mdstskd divadlo Brno pro objednatele na sc6nd Mdstsk6ho divadla
Kolin

dne 6. biezna 2020 se zaifitkem v 19:00 hod.
piedstaveni: Osmyiky

II.
Cena a platebni podmfnky

1. Za provedend piedstaveni uhradi objednatel ve prospEch MdB sjednanou odmdnu ve vy5i
 kulturnf sluZby jsou osvobozeny od DPH dle $

51 a $ 61 pism. e) zttkona (,.23512004 Sb., o dani zpiidane hodnoty. Uhrada odmdny za
piedstaveni bude provedena bankovnfm pievodem nazilkladd faktury, kterou MdB vystavi
po odehr6ni piedstaveni. Splatnost fakturyje 14 dni ode dne dorudeni.

2. Objednatel dfle uhradi n6klady na dopravu, kter6 MdB vzniknou v souvislosti
srealizaci sjednan6ho piedstaveni (doprava osob a dekoracf). Uhrada bude provedena na
zhkladd samostatn6 faktury vystaven6 Mdstskfm divadlem Brno na zakladl vykaztt
piepravnich vozidel. Splatnost faktury je 14 dnri ode dne dorudeni.

3. Uhrada autorskych honordiri objednatelem:
Objednatel jako poiadatel piedstaveni v podobd dodand a nastudovan6 MdB bude vybirat
vstupnd za divadelni piedstavenf. V tdto souvislosti MdB poskytuje objednateli podlicenci

Smlouva
o provedení divadelního představení

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

Smluvní strany:

1.

2.

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
se sídlem Lidická 1863/16, 602 00 Brno
zastoupená ředitelem Stanislavem Mošou
IČO: 00101397
DIČ: cz00101397
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 35
bankovní s o'ení: KB Brno-město
č.ú.—
(dále také „MdB“ jako realizátor divadelního představení)

Městské divadlo Kolín
se sídlem Kolín rv, Smetanova 557, PSČ 280 02
zastoupené Lubošem Růžičkou, ředitelem divadla
IČO: 00069795
DIČ: není plátce DPH
není zapsané v obchodním rejstříku
číslo účtu u České spořitelny Kolín_
(dále jen „objednatel“)

1.
Předmět smlouvy

Podle této smlouvy sehraje Městské divadlo Brno pro objednatele na scéně Městského divadla
Ko1ín

dne 6. března 2020 se začátkem v 19:00 hod.
představení: Osmyčky

II.
Cena a platební podmínky

1. Za provedené představení uhradí ob'ednatel ve prospěch MdB sjednanou odměnu ve výši
kulturní služby jsou osvobozeny od DPH dle 5

51 a 5 61 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Úhrada odměny za.
představení bude provedena bankovním převodem na základě faktury, kterou MdB vystaví
po odehrání představení. Splatnost faktury je 14 dní ode dne doručení.
Objednatel dále uhradí náklady na dopravu, které MdB vzniknou v souvislosti
s realizací sjednaného představení (doprava osob a dekorací). Úhrada bude provedena na
základě samostatné faktury vystavené Městským divadlem Brno na základě výkazů
přepravních vozidel. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne doručení.
Úhrada autorských honorářů objednatelem:
Objednatel jako pořadatel představení v podobě dodané a nastudované MdB bude vybírat
vstupné za divadelní představení. Vtéto souvislosti MdB poskytuje objednateli podlicenci
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k uv6ddnf piedstavenf dle tdto smlouvy a objednatel ve smyslu ust. g 1888 odst. I obdanskdho
z6koniku piebir6 povinnost uhradit nfZe specifikovan6 autorskd honor6ie z hrubfch tr1,eb ze
vstupn6ho (vdetnd podflu event. piedplatndho) ve vy5i, kter6 vypl;fv6 z licendnich smluv
uzavYenych MdB, a to:

-  o/o Jan Sotkovsky (spoluautor scdn6ie a textfr pisni divadelni hry)
Zprisob irhrady: do 10. dne mdsice n6sledujiciho po provedeni piedstaveni zaslat autorovi
hl65enf o trLbhch z piedstaveni na
nebo na adresu: 
Odmdna je splatn6 nazdkladl faktury (daiovdho dokladu) vystavend autorem.

' /o Petr Stdpfn (spoluautor sc6n6ie a textfi pisni divadelni hry )
Zptsob fhradts do 10. dne mdsice nrlsledujiciho po provedeni piedstaveni zaslar autorovi
hldSeni o trLbdch z piedstavenf na e-mail
nebo na adresu: 
Odmdna je splatnA naz|kladd faktury (dafiovdho dokladu) vystavend autorem.

- o Stanislav Slovfk (spoluautor sc6n6ie divadelni hry)
Zpfisob irhrady: do 10. dne mdsfce n6sledujfcfho po provedenf piedstaveni zaslat autorovi
hl65eni o trLbdch z piedstaveni na e-rnail: 
nebo na adresu: 
Odmdna je splatn6 nazdkladd faktury (dafiovdho dokladu) vystaven{ autorem.

" " Karel C6n (autor hudby k divadelni hie)
Zprisob fhradlr: do 10, dne mdsfce n6sledujfeiho po rovedenf iedstaveni zaslat autorovi
pisemnd hl65enf o trLb|ch z piedstaveni na adresu: 
Odmdna je splatn6 nazdkladd faktury (dailovdho dokladu) vystavend autorem.

-  o Martin Facek (choreografie)
Zprisob 0hrady: do 10. dne mdsiee n6sledujfcfho po provedeni piedstaveni zaslat autorovi
hl65eni o trLbfich z piedstaveni na ernail: 
nebo na adresu: 
Odmdna je splatn6 nazdkladd, faktury (dafiovdho dokladu) vystavend autorem.

Objednatel je povinen umoZnit zastupujici autorskd agentuie a autorovi kontrolu fdetnich
dokladri prokazujicich vy5i hrubych tri,eb z piedstaveni.

xnI.
DalSf ujedndni

Objednatel zajtsti pro MdB v den stavby dekorace tj. dne 6. 3.2020 od 08:30 hod. sluZbu
pii vykl6dce dekoraci, stavbd sc6ny, zvuku a svdtel a uhradi n6klady s tim spojen6.
Prostorov6 zkou5ka se zvukem probdhne 6.3.2020 v 16:30 hod. Piedstaveni trv62:40hod.
s jednou pauzou 20 minut.

Technickd poZadavky nezbytna pro provedeni piedstaveni (Technical rider) jsou v piilohou
smlouvy.
Objednatel zajistf v zadni i6sti s6lu (ne'pod balkonem) pro zvukaisk6 pulty 6 sedadel ve
dvou fad6ch nad sebou (tedy 12 mist)"

objednatel zajisti pro MdB na den 5.3.2020 ubyov6nf pro techniky MdB, a to
8 dvoultZkovych pokojri a 4 jednolfiZkov6 pokoje a uhradi n6klady s tim spojen6.

Objednatel zairsti propagaci piedstaveni, kterd je piedmdtem tdto smlouvy a distribuci
listku.

2.

3.

AT.
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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) ve výši, která vyplývá z licenčních smluv
uzavřených MdB, a to:

% Jan Šotkovský (spoluautor scénáře a textů písní divadelní hry)
Zpusob úhrady: do 10. dne měsíce následujícího po provedení představení zaslat autorovi
hlášení o tržbách z představenína—nebo na adresu:_
Odměna je splatná na základě faktury (daňového dokladu) vystavené autorem.
!&; Petr Štěpán (spoluautor scénáře a textů písní divadelní hry )

pusob úhradyg do 10. dne měsíce následujícího po provedení představení zaslat autorovi
hlášení o tržbách z představení na e-mail:
nebo na adresu:
Odměna je splatná na základě faktury (daňového dokladu) vystavené autorem.

- ID/o Stanislav Slovák (spoluautor scénáře divadelní hry)
Způsob úhrady: do 10. dne měsíce následujícího po provedení představení zaslat autorovi
hlášení o tržbách z představení na e—mail:
nebo na adresu:
Odměnaje splatná na základě faktury (daňového dokladu) vystavené autorem.
'a Karel (3611 (autor hudby k divadelní hře)
Způsob úhrady do 10. dne měsíce následujícího p ' *“ ' aslat autorovi
písemně hlášení o tržbách z představení na adresu:
Odměna je splatná na základě faktury (daňového dokladu) vystavené autorem.

=- I % Martin Pacek (choreografie)
Qaůsob úhradu do 10. dne měsíce následujícího po provedení představení zaslat autorovi
hlášení o tržbách z představení na email:
nebo na adresu: '
Odměna je splatná na základě faktury (daňového dokladu) vystavené autorem.

Objednatel je povinen umožnit zastupující autorské agentuře a autorovi kontrolu účetních
dokladů prokazujících výši hrubých tržeb z představení.

HI.
Další ujednání

Objednatel zajistí pro MdB v den stavby dekorace tj. dne 6. 3. 2020 od 08:30 hod. službu
při vykládce dekorací, stavbě scény, zvuku a světel a uhradí náklady stím spojené.
Prostorová zkouška se zvukem proběhne 6. 3. 2020 v 16:30 hod. Představení trvá 2:40 hod.
s jednou pauzou 20 minut.
Technické požadavky nezbytné pro provedení představení (Technical rider) jsou v přílohou
smlouvy.
Objednatel zajistí v zadní části sálu (ne' pod balkonem) pro zvukařské pulty 6 sedadel ve
dvou řadách nad sebou (tedy 12 míst)..
Objednatel zajistí pro MdB na den 5. 3. 2020 ubytování pro techniky MdB, a to
8 dvoulůžkových pokojů a 4- jednolůžkové pokoje a uhradí náklady s tím spoj ené.
Objednatel zajistí prOpagaci představení, které je předmětem této smlouvy a distribuci
lístků. .



V Brnd dne ..

za Mdstsk6 divadlo Brno, piispdvkovou
orgarizaci:

V Kolind dne 9. ledna2020

za Mdstsk6 divadlo Kolin:

Lubo5 RfiZidka. ied

htwJS/u

V Brně dne ................ _V Kolíně dne 9. ledna 2020

za Městské divadlo Brno, příspěvkovou za Městské divadlo Kolín:
organizaci:

Mao JG'/W




