
 

 

  Spolek Kašpar, Celetná 17, 110 00 Praha 1 
 

SMLOUVA O UVEDENÍ POŘADU 
 

uzavřená mezi Spolkem Kašpar, zastoupeným, xxx  
Celetná 17, Praha 1, IČO: 549592 
a pořadatelem: Město Dačice, IČO 00246476 
adresa: Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, odbor kultury a cestovního ruchu, 
kontakt: xxx 
 

na základě domluvy uvede Spolek Kašpar tuto inscenaci: 

MRZÁK INISHMAANSKÝ 

5. března 2022 v …. hodin 
Kulturní dům Beseda, Palackého náměstí 4, Dačice 
 

za podmínek (hradí pořadatel bankovním převodem): 
honorář: 95.000 Kč  
doprava: tranzit 16 Kč / km + čekačka 1.500 Kč / den + DPH a 3 herecká auta à … 
Kč, tantiémy: 13,15 Aura-pont 
Kašpar poskytuje pořadateli oprávnění k provozování díla. Pořadatel se zavazuje zaplatit nositelům práv prostřednictvím Aura – Pont 
odměnu (tantiémy), určenou ze základu hrubé tržby (za každé jednotlivé představení díla). Je-li pořadatel plátcem DPH, budou všechny 
odměny navýšeny o DPH v příslušné zákonné sazbě. Hrubou tržbou se rozumí souhrn cen za prodané vstupenky na představení před 
jakýmikoli odpočty; je-li představení součástí abonentní řady, jako hrubá tržba se započítá poměrná část ceny všech prodaných 
abonentních vstupenek. Odměna je splatná na účet Aura-Pont: 478432283/0300 (ČSOB).  

Pořadatel je povinen při propagaci představení uvádět soubor jako „Spolek Kašpar“, 
případně jako „Spolek Kašpar, Divadlo v Celetné“. Spolek Kašpar poskytne pořadateli 
zdarma … ks plakátů na propagaci představení. Počet míst pro statistické účely: … 
 

Technické požadavky: Pořadatel zajistí pro představení jeviště, do kterého je možné vrtat 
vruty pro ukotvení dekorace, přístup na jeviště a technické zabezpečení 4,5 hodiny před 
představením. Zároveň s tím prosíme o přítomnost vašeho technika, který nám poradí 
s ovládáním technických zařízení (světla, zvuk). Pořadatel zajistí osvětlovací pult s výhledem 
na celé jeviště a dostatečný počet světel na jeho nasvícení. Ozvučení adekvátní velikosti 
sálu a počtu diváků. Mix pult, reprobedny, kabel jack 3,5 pro propojení pultu s počítačem 
(cinch, cinch - jack 3,5 stereo nebo jiný, kterým se připojíme k pultu a na druhém konci bude 
jack 3,5 mm do Macu). Při tomto představení používáme na jevišti otevřený oheň ve 
formě hořící svíčky. Prosíme o pomoc 2 vaše techniky s vykládáním a nakládáním kulis 
v případě, že přístup od auta na jeviště není nejsnadnější. Nemáte-li vybavení, o které vás 
žádáme, prosíme, informujte nás o tom.  
 

V případě zrušení představení ze strany pořadatele, které není oznámeno do 20. dne 
předešlého měsíce před konáním představení, se pořadatel zavazuje uhradit 50% 
z dohodnuté částky honoráře, a to nejpozději do měsíce po plánovaném termínu konání 
představení. Bude-li konání představení znemožněno v důsledku nepředvídatelné události 
(přírodní katastrofa, neodstranitelná havárie, válka, epidemie apod.), mají obě strany právo 
od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoli vzájemných nároků na finanční náhradu, avšak po 
předchozím průkazném upozornění druhé smluvní strany. 
 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podepsání oběma stranami a je vyhotovena ve dvou 
stejnopisech. 
 

V Praze, dne: 29. 10. 2021   V Dačicích, dne: 18. 10. 2021 
 
………………………………….  ……………………………………… 
xxx      

 

TELEFON EMAIL / WEB BANKOVNÍ SPOJENÍ IČO 

xxxx xxxx 1924292319/ 0800 00549592 

xxx xxxx  Česká spořitelna  

 

http://www.divadlovceletne.cz/

