
 
 

 

 

Smlouva 

o provedení divadelního představení  

č.  8/2602/2017 

 
mezi: 

 Západočeské divadlo v Chebu, příspěvková organizace 
 Divadelní nám. 10, 350 11 Cheb 

 Zastoupené  MUDr. Janem Svobodou, ředitelem 

  

IČO: 00078 042 

DIČ:CZ 00078042 

Bankovní spojení: KB Cheb  č.ú.  

 Tel: Fax:    Obchodní oddělení  

           (dále jen ZDCH) 

 
 

 

a   

 Divadlo F. X. Šaldy LIBEREC, příspěvková organizace  
             Zhořelecká ul. 344/5, 460 01 Liberec 1 

             Zastoupené Ing. Jarmilou Levko, ředitelkou 

   

 
 IČO: 00083143 

 DIČ: CZ 00083143 

            Bankovní spojení: Česká spořitelna –  

 Tel.:  p. Čvančarová 

(dále jen pořadatel) 

 

 

 

 

Název představení:   FIMFÁRUM, LAKOMÁ  BARKA /Jan Werich 

      
Datum:     Neděle  26. února 2017 v 15,00 hodin 
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Doprava:  autobus, nákladní auto IVECO   

 

Příjezd na místo účinkování:  Techničtí pracovníci v 10,00 hodin. 

    Umělecký soubor ve 13,00 hodin   časy příjezdů budou ještě 

upřesněny 
 

ZDCH se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje zajistit veřejné provedení dále 

specifikovaného divadelního představení v Divadle F. X. Šaldy a čase určeném pořadatelem tj. 

v 15,00 hodin, představení  Fimfárum, Lakomá Barka. 

Pořadatel za odehrané představení  uhradí  ZDCH  

dohodnutou cenu  xx,- Kč  a za  dopravu dohodnutou cenu xx Kč na základě vystavené faktury 

ZDCH.  Plakáty k představení 5 ks zdarma, další á 20 Kč./ 

. 

/ 

Splatnost faktur je 14 dnů, v případě prodlení účtujeme úrok ve výši  0,5 % z dlužné částky  

za každý den. 

                                                                                                                                 

 

   VŠEOBECNÉ PODMÍNKY: 

____________________________________________________________________ 
 

Pořadatel se dále zavazuje:  

 

a) zajistit potřebnou technickou přípravu pro realizaci představení (úklid všech prostor, vhodné   

       šatny s teplotou min. 18 0C   pro   5     žen  a    6      mužů,  

      dále přítomnost jevištních pracovníků t.j.  jevištního mistra, zvukaře a osvětlovače  

      od 10,00  hodin. 

      Technické požadavky jsou přílohou této smlouvy. 

 

      

b) zajistit asistenci požárního dozoru, uvaděčky, šatnářky, provoz pokladny min. 1 hod. před    

       začátkem představení. 

 

 

c) pro autobus, nákladní auto IVECO zajistit vhodné parkování včetně uvolnění cesty pro 

přepravu dekorací. 

 

 

d)   nesdělovat jakékoliv kalkulační údaje týkající se ceny pořadu, honorářů a ostatních nákladů 

 

e )   ohlásit a zaplatit autorské honoráře z celkových hrubých tržeb za představení  

Fimfárum, Lakomá Barka  agentuře:   DILIA, Praha  x % , Aura-Pont x%. Zaslat ZDCH 

Hlášení o tržbách. 

       

 f)   zajistit prodej programů, které ZDCH přiveze na vystoupení 

 

g) zajistit vhodné prostory pro uložení dekorací, kostýmů, popřípadě hudebních nástrojů. 

h)  pro  statistické účely uveďte počet míst ………..  



  

  

 

ZDCH se zavazuje: 

 

a) dodržovat pokyny pořadatele ve věcech zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany v místě   

      konání představení. 

b) upozornit pořadatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu   

      pořadatelem k provedení díla. 

c) ručit za to, že dílo má v době převzetí všechny dohodnuté vlastnosti, nemá vady snižující jeho         

      hodnotu. 

d)  svoji povinnost provést dílo splní jeho řádným ukončením. 

 

 

 

Společná ustanovení 

 

 Dojde-li ke zrušení resp. nekonání představení v důsledku okolností, na něž žádná ze smluvních 

stran nemá vliv (nemoc, úraz apod.), jsou obě smluvní strany povinny vzájemně se vyrozumět a 

dohodou od smlouvy odstoupit bez nároku na náhradu. Zaviní-li jedna strana nekonání představení, 

je povinna druhé straně uhradit veškeré výlohy prokazatelně z tohoto titulu vzniklé.  

 

 

 

 

Pokud se pořadatel rozhodne zrušit smlouvu z jiných důvodů, než jsou uvedeny nejpozději 14 dní 

před dnem konání představení, je povinen uhradit ZDCH 50% ceny za sjednané představení. 

 

 

 

 

 

V Chebu dne  21.12.2016             V Liberci dne 22. 12. 2016  

 

 

 

 

 

_____________________                         _______________________ 

 MUDr. Jan Svoboda- ředitel            Ing. Jarmila Levko - ředitelka 

  

 Západočeské divadlo Cheb                               pořadatel 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Technické podmínky pro hru  
 

 

 

FIMFÁRUM, LAKOMÁ BARKA 

 

Scéna:   -    jeviště 8 x8m + forbína  

- základní vykrytí jeviště v černé barvě 

- možnost zavěšení revuální opony z balkonů před portálem 

 

Přístup na jeviště:   

              -  v den představení minimálně 5 hodin před  začátkem představení    

              -   prostorová zkouška + korepetice 2 hod. před začátkem představení 

 

Technická příprava představení:   

              -  během přípravy je nutná  přítomnost jevištního mistra                                                           

              -  po stavbě představení zajistit úklid jeviště 

              -  během představení je nutná asistence zvukaře a osvětlovače 

                 v kabinách 

 

Zvuk:    -  kompletní a kvalitní ozvučení prostoru hlediště a jeviště, 2x   monitor 

             -   vlastní mix v hledišti - možnost připojení 

 

Světla:   -   20 x PC 1kW 

- 1 x ostrá zásuvka 230 V na jevišti, 3x řízené zásuvky, 

- doba přípravy 3,5 hod. před vpuštěním diváků do hlediště 

 

Další ujednání:  -   2 šatny, muži a  ženy + teplá voda, sprchy 

                           -   parkování pro 1 nákladní  auto a autobus 

 

V případě nejasností  či upřesnění volat: 

 

 jevištního mistra p. Besedu č. tel.  

zvukaře p.Šnajdra tel. 

osvětlovače p.Schejbala tel.  

vedoucího provozu p. Kubína  tel.  

 

 

 

 

 

 

 


