
           VIP Art Company, z.s. 
zapsaný ve spol. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 72630 

Radlická 2343/48, 150 00  Praha 5 

zastoupený: Bc. Jana Nováková, DiS 

IČ: 086 25 735 

kontaktní osoba:  

            (dále jen „Pořadatel“) 

            A 

Divadlo F.X.Šaldy, příspěvková organizace 
nám. Edvarda Beneše 22, 460 01  Liberec 

zastoupená: Ing. Jarmila Levko, ředitelka 

IČ:00083143, DIČ:CZ00083143 

korespondenční adresa: Divadlo F.X.Šaldy, (budova Malého divadla), 

Zhořelecká 344/5, 460 01  Liberec 

(dále jen „Spolupořadatel“) 

(dále jen „Strany“) 

            se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření této Smlouvy o společném 

 uspořádání kulturní akce, a to za těchto podmínek: 

 

I. Předmět smlouvy 

Divadelní představení: Můžem i s mužem 
Hrají: Vanda Hybnerová, Kateřina Kaira Hrachovcová, Dáša Zázvůrková, Jitka Sedláčková 

(dále jen „Představení“) 

Termín konání: 25.11.2021 
Místo konání: Divadlo F.X.Šaldy, nám. Edvarda Beneše 22, 460 01  Liberec 

 

II. Povinnosti Pořadatele (na vlastní náklady) 

Pořadatel prohlašuje, že je oprávněn jednat jménem zastupovaného umělce a přijímat odměny za jeho 

vystoupení. 

Pořadatel zajistí vystoupení uvedeného umělce, včetně dopravy a ubytování. 

Pořadatel zajistí úhradu autorských poplatků. 

Pořadatel dodá materiály na propagaci představení, a to anotaci představení a plakáty v el. i fyzické podobě v 

počtu a velikosti dle dohody se Spolupořadatelem. 

Pořadatel zajistí občerstvení pro účinkující. 

 

III. Povinnosti Spolupořadatele (na vlastní náklady) 

Spolupořadatel poskytne divadelní sál Divadla F.X.Šaldy, včetně přilehlých prostor, potřebných ke zdárnému 

uspořádání představení. 

Spolupořadatel zajistí výlep plakátů na obvyklých výlepových plochách a veškerou propagaci dle svých 

zvyklostí. 

Spolupořadatel zajistí vstupenky a jejich prodej v obvyklých předprodejích i bezprostředně před 

představením, a to fyzicky i on-line. 

Spolupořadatel dále zajistí hasiče, biletářky, uvaděčky, šatnářky, pořadatelskou službu, jednoho pomocníka 

na vykládku a nakládku kulis. 

Spolupořadatel zajistí úklid předmětných prostor po skončení představení. 

Spolupořadatel zajistí přítomnost odpovědné osoby znalé prostor po technické stránce, a to po celou dobu 

příprav a během celého průběhu představení, a to i pro případ technických potíží (výpadek proudu apod.). 

Spolupořadatel zajistí dvě uzamykatelné šatny se zásuvkou 220 V, se zrcadlem, umyvadlem a věšákem na 

kostýmy a soc. zařízením. 

Spolupořadatel zajistí tři parkovací místa v bezprostřední blízkosti místa konání představení. 

Spolupořadatel zajistí nealko nápoje, kávu a čaj cca 2 hod. před představením. 

Spolupořadatel zajistí pro vystoupení odpovídající technické podmínky: viz Příloha „Technické 

podmínky“, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
Spolupořadatel dále zajistí: divadlo přístupné: od: 16:30 hod. 

                                            začátek představení od: 19:00 hod. 

                                            délka představení:  105 min (hraje se bez přestávky)    

                                          



IV. Tržba z prodeje vstupenek 
 

Ceny vstupenek:  490,- Kč / 470,- Kč / 430,- Kč / 350, - Kč /  250,- Kč / 200,- Kč 

 

Tržba z prodeje vstupenek bude rozdělena mezi Pořadatele a Spolupořadatele, a to v poměru 70 % pro 

Pořadatele a 30 % pro Spolupořadatele. 

Spolupořadatel provede konečné vyúčtování prodeje vstupenek na kulturní akci bezprostředně po jejím 

ukončení. 

Strany si ujednávají, že Spolupořadatel je oprávněn započíst svou pohledávku na úhradu odměny z tržby z 

prodeje vstupenek na kulturní akci, dle tohoto článku, proti pohledávce Pořadatele na úplatu za prodané 

vstupenky. O provedení započtení bude Spolupořadatel Pořadatele písemně informovat, včetně uvedení 

přesné výše pohledávek. 

Úplatu přijatou Spolupořadatelem za prodané vstupenky je Spolupořadatel povinen převést na bankovní účet 

Pořadatele nejpozději do 5 dnů od skončení akce, a to na základě faktury, vystavené Spolupořadateli 

Pořadatelem, a to na částku, stanovenou a vzájemně odsouhlasenou Pořadatelem a Spolupořadatelem. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

Obě strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí. Obě strany se dohodly, že akceptují, jako 

právoplatně uzavřenou, smlouvu, která byla po podpisu každou ze stran oskenována a zaslána elektronickou 

poštou. Veškeré dodatky a změny musí mít písemnou formu a musí být odsouhlaseny oběma stranami, 

přičemž lze akceptovat jejich elektronickou formu. 

 

Pořadatel, zastupující účinkující, může od smlouvy odstoupit, pokud účinkující nemůže vystoupení 

uspořádat, a to jen ve zvláště odůvodněných případech (onemocnění, úmrtí v rodině apod.) V těchto 

případech nevzniká žádné smluvní straně nárok na náhradu vzniklých nákladů. Důvod odstoupení musí být 

však pořadatelem, zastupujícím účinkujícího, sdělen spolupořadateli neprodleně, jakmile se pořadatel od 

účinkujícího o důvodu dozví. Snažení obou stran bude směřovat k dohodě na uspořádání divadelního 

představení v náhradním termínu. 

             Nebude-li možné představení zrealizovat z důvodu vydaného vládního opatření či opatření 
             příslušného ministerstva České republiky či na základě rozhodnutí jiného orgánu státní správy či na 
             základě jiného opatření, nařízení či zákona vydaného v souladu s právními předpisy České republiky, 
             zejména, nikoliv však výlučně, souvisejícího s onemocněním COVID - 19, omezujícího konání 
             společenských a kulturních akcí, či omezující počet osob na akci či jiným způsobem znemožňující 
             uskutečnění akce v prostorách nebo tuto podstatným způsobem omezující či ztěžující, zavazují se 
             smluvní strany zahájit jednání za účelem přesunutí akce. V případě, že smluvní strany dospějí k 
             závěru, že není možné realizovat akci v náhradním termínu, je Pořadatel i Spolupořadatel 
             oprávněn odstoupit od této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné smluvní straně nárok na 
             náhradu vzniklých nákladů. 

VI. 

Registr smluv 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně 

dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní DFXŠ Liberec v registru smluv 

zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní 

strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu v registru smluv zveřejněna. Smluvní 

strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství. 
Tato smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou stran. Jakékoliv doplňky či změny mohou být učiněny 

pouze formou písemného dodatku se souhlasem obou stran.  

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. 

 

 

       V Praze dne: 02.09.2021                                                          V Liberci dne 

 

 

 

   ----------------------------------------                                             ----------------------------------------- 

                     Pořadatel                                                                                Spolupořadatel 


