
Jihočeské divadto p.o., zapsaná v oR Krajského soudu teské Budějovice, odd. Pr, vl. 112
Dr. Stejskala 424t19, 37o 47 České Budějovice
zastoupené MgA. Lukášem Průdkem, ředitelem JD
It: 00073482
Bankovní spojení: I č. účtu
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Grauer, produkčnĺ JD, tel
(dále jen ,,Divadlo")

a

Východočeské divadlo Pardubice
příspěvková organizace, zřizovatelem Statutárn í město Pardubice
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vloŽce
číslo 1014
U Divadla 50, 531 62 Pardubice, zastoupené Mgr. Petrem Dohnalem, ředitelem
!Čo
c.u

00088358 DlČ: CZ 00088358 tel.: 466 616 415

uzavíraji ve smyslu ust. $ 1746, odst' 2 zákona ć.89l2o12 sb., občanský zákonĺk v platném
zněnítuto:

stuLouvu o UVEDENĺ PŘEDSTAVENĺ

l. Předmět smlouvy

l.1. Předmětem této smlouvy je realizace činohernĺho představenĺ ,,soUBoRľÉ oĺlo
WILLIAMA SHAKESPEARA vE 12o MINUTÁGH", reŽie: Šimon Dominik (dále jen

,,Představení''), za podmínek dále uvedených v této smlouvě.

l!. Práva a povinnosti smluvnĺch stran

ll.1. Divadlo se zavazuje odehrát Představenĺ:

dne: 25.ledna2017

místo: Východočeské divadlo Pardubice

zaćátek Představení: í 9:00 hodin

ll.2. Divadlo se zavazuje, že se účinkujícĺ dostaví na vystoupenĺ včas a umělecký výkon
bude proveden svědomitě, řádně a v náleŽité umělecké kvalitě.

ll'3. Divadlo se zavazuje, že veškerý jeho personál se bude řídit předpisy týkajĺcími se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy poŹární ochrany Pořadatele, jakož i
provozním řádem Pořadatele, bude-lĺ s nimi v dostatečném časovém předstihu před
plněním této smlouvy seznámeno Pořadatelem'

ll.4' Divadlo souhlasí s pořizováním fotografií pro účely propagace festivalu.

ll.5. Pořadate! se zavazuje zaplatit řádně a včas smluvní cenu za Představení.

ll.6' Pořadatel se zavazuje zajistit:

- vyklizení přístupových cest k jevišti, čisté a prázdné jeviště a přĺstup do budovy
před příjezdem techniky Divadla (od14:00 hodin),

- přítomnost vlastního osvětlovače, zvukaře a jevištního mistra,

- moŽnost příjezdu většĺho vozu k rampě, volný prostor pro dodávky a osobního auta



- odpovídajĺcí počet provoznĺch pracovníků potřebných k řádnému průběhu
Představení (uvaděči, poŽární dozor),

- volnou hereckou šatnu pro 3 muŽe (prostory čisté, uklizené a adekvátně
vybavené),

- zázemí pro 5 osob technického personálu Divadla,

- sprchy a WC v blízkosti šaten,

- 2 čestné vstupenky pro potřeby Divadla

- vhodné podmĺnky pro představení po stránce společenské, technické,
bezpečnostní a hygienické'

ll.7. Pořadatel se zavazuje uhradit veškeré autorské honoráře s Představením související,
které činí:

I z hrubých tržeb ze vstupného za Představení, zastupující agentura Dilia'

I z hrubých trŽeb ze vstupného za Představení, zastupující agentura AuraPont

Pořadatel se zavazuje zaslat příslušné zastupujícĺ agentuře,,Hlášení o trŽbách" do 10.

dne následujícího kalendářnĺho měsíce po odehrání Představení. Autorské odměny
uhradí Pořadatel na základě faktury vystavené příslušnou zastupující agenturou. Divadlo
si vyhrazuje, Že případné navýšení autorského honoráře zastupujícĺ agenturou (např.
z důvodu větší kapacity kulturního zaŕízení Pořadatele atd') doplatí v plné výši
Pořadatel.

l!l. a platební ujednání

lll'1. Smluvní strany se dohodly na ceně za odehrané Představení ve výši 60.000'._ Kč
(slovy: šedesát tisĺc korun českých) - osvobozeno od DPH dle $ 6'ĺ písm. e) zákona
č.235ĺ2004 Sb', o dani z přidané hodnoty v platném znění.

lIl.2. Smluvní cena bude uhrazena na základě faktury vystavené Divadlem po odehránĺ
Představení, s lhůtou splatnosti 14 kalendářních dnů.

lll.3. TrŽby za Představení náleŽí Pořadateli.

lV. Společná uiednánĺ

!V.'t. Bude-li Představení zrušeno vdůsledku 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'

lV.2. V případě, Že se Představení neuskuteční z výše uvedených důvodů (odst. lV.'t.),
souhlasí obě smluvní strany s náhradním termínem popř. náhradním titulem či obsazení
v alternaci.

lV.3. 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 smluvnĺ částkydle odst' lll.1.,

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



Bude-li smlouva vypovězena z jiných neŽ výše uvedených důvodů ve lhůtě kratší než 7
kalendářních dnů před sjednaným termínem Představení ze strany:

a) Pořadatele - uhradí Pořadatel Divadlu smluvní částku dle odst. lll.1. v plné výši,

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

v. Dalšĺ ujednání

V.1. 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 smluvnĺho 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 rejstřĺk).

v.2' Podle svých moŽností zarezervlje Pořadatel pro Divadlo vstupenky na Představení
v počtu, který bude upřesněn nejméně 3 týdny před termínem Představení Divadlem,
v ceně odpovídající ceně vstupenky v předprodeji. Fakturovaná částka za Představení
dle čl. lll. této smlouvy bude poté sníŽena o částku odpovídající součinu počtu
odebraných vstupenek a jejich ceny.

Vl. Sankčnĺ ujednánĺ

Vl.1. Pro přĺpad nezaplacenĺ bezvadné faktury do dne splatnosti je JD oprávněno účtovat
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03% z dluŽné částky za kaŽdý den prodlení'

Vl!. Závěrečná ustanovení

V!l'1.Tato smlouva nabývá platnosti iúčinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je
uzavřená na dobu určitou dle ujednání čl. lll.

Vll.2.Smluvnĺ strany prohlašují, Že tuto smlouvu uzav'lrají svobodně, váżně a vdobré víře a po
přečtení připojujíjako důkaz souhlasu s jejím obsahem své vlastnoruční podpisy.

Vll.3.Změny a doplňky této smlouvy musí mĺt písemnou formu a musí být podepsány oběma
smluvními stranami.

Vll.4.Pokud není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé z této smlouvy ustanoveními
občanského zákoníku v platném znění.

Vll'5.Smlouva je vyhotovena ve dvou stejně platných stejnopisech, z nichŽ kaŽdý z účastníků
obdrŽí jedno vyhotoven í.

Vll'6.Smluvnĺ strana bere na vědomí, Žena tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejněnídle
zákona č' 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňovánĺ těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném zněnĺ'
Smluvní strany si tímto ujednávajĺ, Že uveřejněnĺ dle tohoto zákona zajistĺ Divadlo
způsobem, v rozsahu a Ve lhůtách z něho vyplývajĺcích. o provedeném uveřejnění
Divadlo informuje Smluvní stranu na základě Žádosti, kterou Smluvní strana předá
písemně Divadlu, avšak nejdříve po obdrŽení potvrzení o provedeném uveřejnění ze
strany správce registru smluv. Smluvní strana bere dále na vědomí, Že Divadlo je

povinnoči oprávněnotutosmlouvu, jakož ijinéskutečnosti zníneboz jejíhonaplňování
vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných
právnĺch předpisů. Pro Úěely uveřejňování či poskytovánĺ dle předchozĺch vět smluvní



strany současně shodně prohlašují, že Žádnou část této smlouvy nepovaŽují za své
obchodní tajemství bránĺcĺ jejĺmu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce
se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichŽ prostřednictvím je tato
smlouva měněna či ukoněována.

V Českých Budějovicĺch dne 30.11 .2016

V Pardubicích dne 30.11 .2016

Mgr. Petr Dohnal
ředitel VČD

MgA. Lukáš PrŮdek
ředitel JD


