Městská divadla pražská, příspěvková organizace
se sídlem Praha 1, V Jámě 1, PSČ 110 00
IČO: 000 64 297
DIČ: CZ00064297
zřizovatel: Hlavní město Praha
evidující úřad 310001 – Úřad městské části Praha 1
zastoupená panem MgA. Danielem Přibylem, ředitelem
(dále jen „Objednatel“ nebo „MDP“)

269 HC/21

a
David Matoušek
sídlo: Brodského 1663, Praha 4, 149 00
IČO: 71086625
DIČ: CZ71086625
Bankovní spojení:
e-mail: (dále jen „Poskytovatel“; Objednatel společně s Poskytovatelem dále jen „Smluvní strany“)
uzavřely níže uvedený den v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a rovněž a § 2358 a násl. zákona
číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“),
následující
smlouvu o poskytování akrobatických služeb
(dále jen „Smlouva“)
1.
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2.
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Úvodní ustanovení
Objednatel má zájem na zajištění externích akrobatických služeb ve formě ovládání létacího
zařízení v souvislosti s přípravou, zkouškami a odehráním divadelních představení inscenace
Petr pan v divadle ABC (dále jen „služby“).
Poskytovatel prohlašuje, že je osobou, která má veškerá nezbytná povolení, oprávnění,
zručnosti a vědomosti k provádění všech činností a služeb ve smyslu této Smlouvy.
Předmět Smlouvy
Poskytovatel se tímto zavazuje provádět pro Objednatele za podmínek definovaných níže
v této Smlouvě následující služby:
- zajišťování bezproblémové podoby jednotlivých představení inscenace Petr pan dle
scénáře, a to včetně vytváření takového scénáře,
- zajišťování služeb v rámci zájezdových představení inscenace Petr pan divadla ABC mimo
Prahu, v rámci Prahy mimo prostory MDP nebo v zahraničí,
- zajišťování bezproblémového průběhu představení z hlediska technického i uměleckého
odbavení služeb,
- zajišťování bezproblémového průběhu zkoušek představení Petr pan, u kterých režisér
požaduje dané služby, a vedení evidence o případných zjištěných nedostatcích v rámci
provedení hlášení o divadelním představení MDP,
- zajištění vlastního vybavení pro akrobatická čísla, které bude využíváno v průběhu zkoušek
a představení a které bude vždy ve skvělém a provozuschopném stavu. Za technický stav
vybavení odpovídá Poskytovatel,
- poskytování odborných porad a konzultací týkajících se poskytované služby,
(společně dále jen „Služby“).
Poskytovatel je povinen poskytovat Služby v souladu s touto Smlouvou, svědomitě a důsledně
s vynaložením veškeré odborné péče. Při poskytování Služeb je Poskytovatel povinen chránit
majetek, práva a oprávněné zájmy Objednatele a dbát příkazů Objednatele. Poskytovatel je
přitom vázán zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy, včetně předpisů
týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásad požární ochrany, a v jejich mezích
pokyny Objednatele.
Poskytovatel je povinen poskytovat Služby osobně, třetí osoby je k poskytování Služeb
oprávněn použít pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. Pokud
Poskytovatel po souhlasu uděleném ze strany Objednatele použije k poskytnutí Služeb třetích
osob, bude za poskytnuté Služby odpovídat tak, jakoby je poskytnul sám.
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Cena za poskytované Služby
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnuté Služby následující odměnu:
- odměnu za zajišťování služby během každého z odehraných divadelních představení
inscenace Petr pan ve výši 1.500 Kč bez DPH za jedno odehrané divadelní představení
- odměnu za zajišťování služby během každého z odehraných divadelních představení
inscenace Petr pan ve výši 2.000 Kč bez DPH za jedno odehrané divadelní představení
mimo území hl. m. Prahy
- odměnu za zajišťování služby během každé zkoušky inscenace Petr pan ve výši 1.000 Kč
bez DPH za jednu provedenou zkoušku
- odměnu za zajišťování služby během každé odpolední veřejné generální zkoušky
inscenace Petr pan ve výši 750 Kč bez DPH za jednu provedenou zkoušku
(dále jen „Odměna za Služby“).
Nebude-li mezi Objednatelem a Poskytovatelem výslovně sjednáno jinak, zahrnuje sjednaná
Odměna za Služby i veškeré případné náklady, které budou Poskytovatelem vynaloženy při
poskytování Služeb.
Způsob úhrady a splatnost Odměny za Služby
Odměnu za Služby bude Objednatel Poskytovateli hradit vždy jednou měsíčně na základě
daňového dokladu ve smyslu ZDPH“; dále jen „faktura“), vystaveného Autorem nejpozději 5.
(pátého) dne měsíce následujícího měsíci, za který je Odměna za Služby fakturována s tím, že
lhůta splatnosti jednotlivých faktur činí 15 dnů od jejich doručení Objednateli. Součástí faktury
bude rovněž soupis poskytnutých Služeb. V případě, že faktura nebude splňovat požadavky
kladené na fakturu právními předpisy a/nebo soupis poskytnutých Služeb či faktura budou
obsahovat nesprávné údaje, Objednatel fakturu Poskytovateli vrátí. Faktura se v takovém
případě nestává splatnou dříve, než 10. (desátým) dnem ode dne doručení její řádné (tj.
opravené) verze Objednateli.
Odměnu uhradí Objednatel Poskytovateli na bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví
této Smlouvy.
Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou pohledávku vůči Objednateli
vzniklou na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvu proti Odměně za Služby nebo
jakémukoliv jinému plnění, které je Objednatel povinen Poskytovateli na základě této Smlouvy
uhradit.
Práva a povinnosti Smluvních stran
Objednatel je oprávněn udělovat Poskytovateli pokyny. Od pokynů Objednatele se může
Poskytovatel odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu Objednatele a Poskytovatel
nemůže včas obdržet jeho souhlas. Poskytovatel je povinen upozornit Objednatele na
nevhodnost jeho pokynů.
Poskytovatel je oprávněn vyžadovat od Objednatele informace a pokyny v míře nezbytné
k řádnému poskytování Služeb na základě této Smlouvy.
Objednatel má právo na bezvadné Služby. Poskytovatel odpovídá Objednateli za škodu, kterou
Poskytovatel způsobí porušením svých povinností a / nebo postupem v rozporu s pokynem
Objednatele, a to v plné výši.
Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli pro účely plnění této Smlouvy součinnost
potřebnou pro řádné plnění předmětu této Smlouvy.
V případě, že Poskytovatel nebude ze závažných důvodů moct být přítomen na odehrání
konkrétního divadelního představení MDP a zajistit tak bezproblémový průběh tohoto
konkrétního divadelního představení MDP z hlediska technického i uměleckého zajištění
videoprojekcí, je Poskytovatel povinen o tom Objednatele neprodleně informovat, a to
nejpozději do 3 pracovních dnů před datem odehrání předmětného divadelního představení
MDP.
Poskytovatel prohlašuje, že se seznámil s instruktáží MDP Seznámení s riziky o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci a požární ochraně před zahájením práce na pracovišti, která tvoří
nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 1). Poskytovatel se zavazuje při své činnosti v
MDP postupovat v souladu s povinnostmi, které jsou mu tímto předpisem uloženy.
Poskytovatel dále prohlašuje, že se seznámil s pracovním řádem MDP, který je mu k dispozici v
sekretariátu Objednatele.
Poskytovatel se zavazuje řídit časovými a místními podmínkami a dispozicemi MDP, zejména
hracím plánem a fermanem.
Poskytovatel se zavazuje potvrdit písemně (přičemž stačí e-mailem) s minimálně měsíčním
předstihem kontaktní osobě Objednatele termíny poskytování služeb dle měsíčního hracího
plánu Objednatele. Takto potvrzené termíny se považují za závazné a Poskytovatel je
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zodpovědný za to, že se nekryjí s jinými závazky, které měl, má nebo bude mít vůči třetím
osobám. Pokud dojde ke zrušení představení MDP, bude Objednatel vyžadovat po
Poskytovateli zaplacení jím způsobené škody.
Poskytovatel se zavazuje řídit pokyny kontaktní osoby Objednatele po celou dobu poskytování
služeb, dále se zavazuje zúčastnit se všech oznámených porad a zkoušek k inscenacím MDP.
Poskytovatel se zavazuje dostavit se na všechny vypsané zkoušky a představení (na které byl
objednán) s odpovídající časovou rezervou a ve vyhovující kondici tak, aby byl schopen
poskytnout své služby ve sjednanou dobu a řádně. Konkrétní místní a časové dispozice
ohledně konání zkoušek budou rámcově uvedeny v týdenním fermanu a konkrétně v denním
fermanu; v případě rozporu či pochybností je závazný denní ferman. V případě zdravotní
indispozice Poskytovatele nebo jakéhokoli jiného vážného důvodu bránícího mu zúčastnit se
dohodnutých zkoušek nebo představení, je Poskytovatel povinen toto neprodleně oznámit
kontaktní osobě MDP a důvod takové překážky řádně doložit, např. lékařským potvrzením.
Poskytovatel je povinen nejméně 15 minut před začátkem zkoušky a 1 hodinu před začátkem
představení (není-li určeno denním fermanem jinak) potvrdit svůj příchod podpisem do
presenční listiny, která je uložena ve vrátnici scény MDP, v níž se zkouška nebo představení
koná, případně na jiném místě v případě představení v rámci zájezdu.
Poskytovatel nesmí být pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek před poskytováním
služby ani v jeho průběhu (zkoušky i představení). Objednatel má právo podrobit
Poskytovatele dechové zkoušce, např. pomocí digitálního detektoru. Pokud se Poskytovatel
odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, např.
pomocí digitálního detektoru, má Objednatel právo od této Smlouvy odstoupit. Poskytovatel
se zavazuje respektovat zákaz kouření ve všech prostorách MDP.
Poskytovatel je povinen průběžně a bez odkladu oznamovat Objednateli změnu jakýchkoli
svých údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy a jiných svých kontaktních údajů.
Poskytovatel se zavazuje dbát renomé MDP a respektovat uměleckou a odbornou práci svých
kolegů a řídit se principy slušnosti, vzájemné úcty a spolupráce. Poskytovatel se zavazuje
nepoškozovat dobré jméno a pověst MDP, jakož i ostatních osob, které s MDP spolupracují.
Poskytovatel se zavazuje, že v průběhu poskytování služeb neuzavře bez předchozího souhlasu
Objednatele jinou smlouvu ani nepřevezme jiný závazek, který by mohl ohrozit časově nebo
jinak plnění dle této Smlouvy. Dojde-li během poskytování služeb k překážkám, které by mohly
ohrozit plnění jakýchkoliv povinností stanovených touto Smlouvou, zejména jedná-li se o
překážky na straně Poskytovatele, je Poskytovatel povinen bez odkladu o tom uvědomit
Objednatele.
MDP se zavazuje zajistit a uhradit hromadnou dopravu z Prahy na zájezdová představení do
místa uvedení představení mimo Prahu a zpět. V případě, že Poskytovatel použije individuální
dopravu, Objednatel mu náklady na tuto dopravu neuhradí. V případě, že Poskytovatel použije
individuální dopravu, nese plnou zodpovědnost za včasný příjezd v souladu s fermanem a
instrukcemi kontaktní osoby MDP. Pokud Poskytovatel použije individuální dopravu a
zájezdové představení z jakéhokoliv důvodu (i v důsledku vyšší moci) zmešká, odpovídá za
škodu, která tímto Objednateli vznikla a zavazuje se ji uhradit. Jedná-li se o vícedenní zájezd,
zavazuje se Objednatel zajistit a uhradit Poskytovateli ubytování hotelového typu v místě
uvedení představení.
Doba plnění, ukončení Smlouvy
Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 10. 2021 do derniéry inscenace Petr pan.
Kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna kdykoli tuto Smlouvu ukončit výpovědí, a to i bez
uvedení důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvního dne následujícího dnem doručení
písemné výpovědi druhé Smluvní straně.
Žádná ze Smluvních stran není oprávněna odstoupit od této Smlouvy, vypovědět ji, či ji jinak
jednostranně ukončit z jiných, než kogentních zákonných důvodů, nebo z důvodů výslovně
uvedených v této Smlouvě, a Smluvní strany výslovně vylučují zejména aplikaci ustanovení §
1977 až 1979, 1999, 2000, 2002 a 2003 Občanského zákoníku.
Písemná sdělení a doručování
Oznámení či jiná sdělení jednotlivým Smluvním stranám podle této Smlouvy vyžadují
písemnou formu a musí být, není-li v této Smlouvě sjednán zvláštní způsob doručování,
doručeny buď osobně, e-mailem kontaktní osobě nebo doporučenou poštou na adresu
uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo na jinou adresu, která byla způsobem dle tohoto článku
sdělena Smluvní stranou druhé Smluvní straně. Za doručenou se považuje také doporučená
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zásilka, kterou si adresát nevyzvedl na příslušné úřadovně pošty nebo jiného držitele poštovní
licence ani desátý den po jejím uložení, a to tímto dnem.
Kontaktní osobou pro Poskytovatele v záležitostech týkajících se této Smlouvy:
provozní manažerka Objednatele – Zbyněk Simčišin, Poskytovatel se zavazuje, že výše
uvedené kontaktní osobě nahlásí veškeré závady, problémy či technické komplikace, které se
v rámci jeho činnosti pro Objednatele vyskytnou. V případě stavu nouze se Poskytovatel
zavazuje pomoct s řešením nastalé krizové situace dle svých nejlepších možností a schopností.
Společná ustanovení
Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran a nahrazuje všechny předchozí
dohody nebo ujednání Smluvních stran týkající se předmětu této Smlouvy.
Práva a povinnosti Smluvních stran podle této Smlouvy se nebudou vykládat v rozporu s
jazykovým vyjádřením jednotlivých ustanovení této Smlouvy.
Tato Smlouva je výsledkem jednání Smluvních stran a nelze určit, že nějaký výraz byl použit
některou Smluvní stranou jako první, ani jej tedy nelze vykládat k tíži některé Smluvní strany a
Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 557 Občanského zákoníku.
Dohoda o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka musí být uzavřena v písemné podobě, aby
měla vliv na počátek běhu nebo stavění promlčecí lhůty v souladu s § 647 Občanského
zákoníku.
Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a 1800 Občanského zákoníku.
Poskytovatel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy je správcem
daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ZDPH. V případě, že takový
účet nebude uvedeným způsobem zveřejněn, nebo se Poskytovatel stane nespolehlivým
plátcem ve smyslu ZDPH, je Objednatel oprávněn plnit v částce bez DPH a částku odpovídající
DPH odvést přímo na příslušný účet finančního úřadu.
Smluvní strany prohlašují, že přebírají na sebe nebezpečí změny okolností a že jakákoliv změna
okolností nezakládá žádné ze Smluvních stran právo uplatňovat jakékoliv nároky s tím
související; Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2000
Občanského zákoníku.
Smluvní strany se vzdávají jakéhokoliv práva na zrušení Smlouvy a navrácení do původního
stavu, pokud by byla vzájemná plnění dle této Smlouvy v hrubém nepoměru, a výslovně
vylučují aplikaci ustanovení § 1793 až 1796 Občanského zákoníku.
Žádná ze Smluvních stran nemá nárok na náhradu škody, pokud jí taková škoda vznikla nebo
může vzniknout z důvodů, že v minulosti neuzavřela tuto Smlouvu nebo smlouvu
s obdobnými závazky.
Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel může jako povinný subjekt dle
zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon o registru
smluv“), být povinen uveřejnit v registru smluv ve smyslu Zákona o registru smluv tuto
Smlouvu včetně jejích případných příloh a dodatků, a s případným uveřejněním této Smlouvy
a jejích případných příloh a dodatků tak bez dalšího předem souhlasí.
Závěrečná ustanovení
Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména
Občanským zákoníkem. K obchodním zvyklostem, ať už zachovávaným obecně či v daném
odvětví, se nepřihlíží.
Smluvní strany se dohodly, že případný spor z této Smlouvy bude řešen věcně příslušným
soudem České republiky místně příslušným dle sídla Objednatele.
Tato Smlouva může být měněna nebo dohodou zrušena pouze v písemné formě obsahující
podpisy obou Smluvních stran na téže listině a Smluvní strany výslovně vylučují, že by ke
změně Smlouvy mohlo dojít jiným způsobem; to platí i pro vzdání se písemné formy. Za
písemnou formu nebude pro tento účel považována forma elektronických zpráv. Jakákoliv ze
Smluvních stran může namítnout neplatnost této Smlouvy nebo její změny z důvodu
nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
Vzdání se práva Smluvní stranou, dohoda Smluvních stran o převzetí dluhu, přistoupení
k dluhu nebo prominutí dluhu vyžaduje vždy výslovný písemný projev vůle Smluvní strany.
V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivé, neplatné, nebo
neúčinné, a lze je od ostatního obsahu Smlouvy oddělit, nebude tím dotčena existence,
platnost a účinnost ostatních ustanovení a Smluvní strany prohlašují, že mají zájem na trvání a
plnění této Smlouvy i v případě takového zdánlivého, neplatného nebo neúčinného
ustanovení. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby
zdánlivé, neplatné, nebo neúčinné ustanovení bylo nahrazeno takovým platným a účinným
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ustanovením, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený zdánlivým,
neplatným, nebo neúčinným ustanovením. To se nevztahuje na účinnost této Smlouvy.
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každá Smluvní
strana obdrží jedno.
Tato Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem všemi Smluvními stranami a účinnosti
okamžikem jejího uveřejnění v Registru smluv.

V Praze 1. 10. 2021

V Praze 1. 10. 2021

_________________________

_________________________

Městská divadla pražská, p. o.
MgA. Daniel Přibyl

Jméno Příjmení
Poskytovatel
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