
SMLOUVA o spolupořadatelství živého provozování dramatického díla č. 2022/54 

uzavřená mezi 

Název: Smetanův dům LITOMYŠL  

se sídlem: Komenského nám. 402, 570 01 

IČ:00527416  DIČ: CZ00527416 

zastoupený/á: …………………………. 

(dále jen „Pořadatel”), na straně jedné 

Divadelní agentura ECHO, s.r.o. 

se sídlem: Řehořova 974/5, Praha 3 130 00 

IC: 44793341 zapsaná u Městského soudu v Praze, 

sp.zn. C 6273 zastoupená: ………………………….., 

jednatelkou číslo účtu: ………………………….. 

(dále jen „D.A. ECHO”) na straně druhé 

1. Úvodní ustanovení 
2. 

1 D.A. ECHO prohlašuje, že má uzavřené smlouvy s výkonnými umělci — herci 

Divadla Járy Cimrmana (dále jen „DJC”) — stejně jako s technickými profesemi, které 
zajišťují realizaci divadelních představení DJC. Na základě těchto smluv je D.A. ECHO 
výkonné umělce a členy technické podpory oprávněno zastupovat. 

2 Výkonní umělci, kteří tvoří soubor Divadla Járy Cimrmana (díle jen „Soubor DJC”), 
jsou provozovatelé autorských děl (divadelních dramatických textů) spoluautorů 
pánů ……………… a ………………….., jakož i provozovatelé autorských děl (divadelních 
dramatických textů) autorů ………………….. nebo ………………………. 

Seznam výkonných umělců, kteří tvoří Soubor DJC, tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy 
D.A. ECHO je oprávněno tuto Přílohu č. 1 obměňovat podle aktuálních změn, které 
budou v Souboru DJC probíhat. 

3.   D.A. ECHO je oprávněno na základě uzavřených smluv se členy Souboru DJC, jakož i 
členy technické podpory Souboru DJC, uzavírat smlouvy, jejichž předmětem bude 
provozování divadelních her Souborem DJC. 

II. Předmět smlouvy 

1 Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností při pořádání 
divadelních představení provozovaných Souborem DJC v prostorách Pořadatele. 

2 Pořadatel prohlašuje, že disponuje ničím neomezeným oprávněním poskytnout 

Prostory budovy divadla/kulturního střediska/ s dohodnutými službami a umožní 
Souboru DJC nerušené právo realizovat divadelní představení, které je předmětem 
objednávky Pořadatele. 



3.   D.A. ECHO prohlašuje, že Soubor DJC provede divadelní představení v prostorách 
uvedených v předchozím odstavci, když název představení a termín bude označen v 
objednávce, učiněné Pořadatelem a akceptované D.A. ECHO. 

Ill. Povinnosti smluvních stran 

1. K naplnění této smlouvy se Pořadatel zavazuje: 

a) zasílat D.A. ECHO objednávku divadelního představení, když objednávka musí 
obsahovat alespoň: 
 název divadelního představení  datum a hodinu konání divadelního 

představení  údaj o zajištění ubytování pro Soubor DJC a technickou 
podporu  další požadavky na realizaci divadelního představení, dále 
je „Objednávka”  

b) Poskytnout k provedení objednaného divadelního představení a k činnostem s 
tím souvisejícím sál, šatny, sociální zařízení, včetně osvětlení a dodávky tepla, 
vyhrazená parkovací stání v dostatečném počtu v přímé blízkosti sálu. Současně 
i uzavřený sklad dekorací a rekvizit, pokud bude realizováno více představení. 

c) Zajistit propagaci objednaného divadelního představení všemi dostupnými 
komunikačními kanály, v kulturních přehledech, na www. Stránkách Pořadatele. 

d) Zajistit prodej vstupenek na objednané představení 

e) Umožnit přístup Souboru DJC a technické podpoře do všech prostor ve 
specifikovaném čase cca 2,5 hodiny před zahájeném představení a zabezpečit 
nerušené a volné užití těchto prostor Souborem DJC. 

f) Zajistit zodpovědnou osobu, která bude Soubor DJC a technické podpoře 
poskytovat veškerou součinnost průběhu přípravy a realizace divadelního 
představení. 

g) Zajistit na každé divadelní představení pro Soubor DJC 4 autorské 
volné vstupenky. 

h) Uhradit odměnu za provedení divadelního představení Souboru DJC, jakož i 
ubytování a dopravu Souboru DJC a technické podpory Souboru DJC. 

2, K naplnění této smlouvy se D.A. ECHO zavazuje: 

a) Potvrdit či odmítnout Pořadateli bez zbytečného odkladu Objednávku, 
nejpozději však do 15ti dnů od data doručení". 

b) Zajistit realizaci divadelního představení provedené Souborem DJC podle 
potvrzené Objednávky. 

c) Zajistit technickou podporu (jevištní technici, osvětlovači, zvukaři) pro realizaci 
divadelního představení. 

d) Uhradit dopravu a ubytování Souboru DJC a technické podpory, zajištěné 
Pořadatelem. 

3. Smluvní strany se zavazují si poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro řádné 
plnění této smlouvy, a to zejména si bez zbytečného odkladu sdělovat veškeré 
informace, které mají vliv na plnění povinností dle této smlouvy. 

4. D.A. ECHO je oprávněno zrušit potvrzené představení v případě následkem vyšší 
moci (nemoc člena Souboru DJC, vládní opatření přijatá z důvodů způsobených 
DARS COV 2, apod.) nebude možné divadelní představení realizovat. V takovém 
případě se smluvní strany pokusí v dobré víře najít náhradní termín realizace 
divadelního představení. 



5. D.A. ECHO si vyhrazuje od této Smlouvy či Objednávky odstoupit pro případ, že 
Pořadatel nezajistí plnění, ke kterým se zavázal dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Tato smlouva je Smlouvou rámcovou a její podmínky se vztahují na všechna 
objednaná divadelní představení ze strany Pořadatele. Pokud budou na konkrétní 
Objednávce uvedeny podmínky, které budou v rozporu s touto smlouvou, má 
Objednávka přednost. Příloha č. 2 této smlouvy obsahuje výši odměny za 
provedení divadelního představení. D.A.ECHO je oprávněno odměnu jednostranně 
měnit, ne však u již potvrzené Objednávky. O každé změně výše odměny bude D.A. 
ECHO bez zbytečného odkladu Pořadatele informovat s tím, že ke změně Přílohy č. 
2 dochází okamžikem doručení změny Pořadateli. 

IV. Odměna za provedení divadelního představení Náhrada nákladů spojených s 

divadelním představením 
1 . Souboru DJC náleží za provedení divadelního představení odměna určená v Příloze 

č. 2 této smlouvy. 

2. D.A. ECHO vystaví do 7 dnů od data provedení divadelního představení daňový 
doklad — fakturu na odměnu dle předchozího odstavce, která bude navýšená o DPH 
v zákonné výši. 

3. Pořadatel uhradí daňový doklad — fakturu do 14 dnů od data vystavení. Bude-li 
Pořadatel v prodlení s úhradou faktury, je D.A. ECHO oprávněna uplatnit smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Úhrada smluvní pokuty 
nezbavuje D.A. ECHO práva se domáhat náhrady vzniklé škody. 

V. Další ujednání 

1. Autorské odměny nositelům práv za užití autorských děl hradí Soubor DJC, mimo 
pana …………………... Za tímto účelem se Pořadatel zavazuje D.A.ECHO sdělit písemně do 
4 dnů po skončení každého jednotlivého divadelního představení údaj o hrubé tržbě z 
prodeje vstupenek divadelního představení. 

2.Autorskou odměnu p. ………………… je nutné provést přímou úhradou od Pořadatele, 
na jeho zastupující Agenturu Creative Bazaar, s.r.o. takto: 

Za provozování divadelního představení DJC požaduje 3,5 % ze 14 % hrubé tržby bez DPH, 
vzhledem k tomu, že …………….. tvrdí, že nedošlo k udělení licence, požaduje podle S 40 odst. 
4 autorského zákona dvojnásobek této odměny. 

Kontakt Creative Bazaar, s.r.o. č. ú. ………………………………… 

……………………….. tel. ………………………………. email: ……………………………………………………….. 

Datová schr. …………………… (doporučujeme zasílat vše touto formou) 

3. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, počínaje jejím podpisem, Každá ze 
smluvních stran je oprávněna smlouvu písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu, 
a to s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Případná výpověď nemá vliv na již potvrzené 
Objednávky a/nebo splnění nevypořádaných závazků dle této smlouvy či Objednávky. 

4 Otázky touto smlouvou neupravené se řídí z.č.89/2012 Sb. V platném znění (občanský 
zákoník). 



5 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních se silou originálu, když každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom podepsaném výtisku. 

6 Tuto smlouvu lze měnit písemnými číslovanými dodatky. 

7 Tato smlouva ruší veškerá starší ujednání smluvních stran. 
 

 

Dne  

Za 

pořadatele 

 

 

  



Č. smlouvy 40/2022 

PŘÍLOHA Č. 2 KE SMLOUVĚ O SPOLUPOŘADATELSTVÍ ŽIVÉHO PROVOZOVÁNÍ 
DRAMATICKÉHO DÍLA Č. 2022/54 

UZAVŘENÁ V SOULADU S S 2586 A N. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

Smluvní strany: 

Divadelní agentura ECHO spol. s r.o. Pořadatel: SMETANŮV DŮM LITOMYŠL 

IČ: 44793341, DIČ: CZ44793341 IC: 00527416 

se sídlem: Řehořova 974/5, 130 00 Praha 3 se sídlem: Komenského nám. 402 

zastoupená: ………………………… 570 01 LITOMYŠL 

jednatelkou společnosti zastoupený: …………………. - ředitel 

na straně jedné, dále jen "DA ECHO” na straně druhé, dáte jen ”Pořadatel” 

A. SPECIFICKÉ 

 

Základní ujednání 

Název představení:Divadlo Járy Cimrmana 

 LIJAVEC Počet konání: 1 

Datum konání: 19. června 2022 Čas konání: 19,00 hodin 

Místo konání: Smetanův dům, Komenského nám. 402 Litomyšl 

 

Organizační 

Kontaktní osoba Pořadatele: ……….. Telefonní kontakt: …………………… 

Doprava: 3 osobní vozy + 1 nákladní - alikvót hradí pořadatel Čas příjezdu souboru: 16,00 hodin 

Ubytování: 8/1 zajištěno - alikvót hradí pořadatel    Propagace: 0 

Zvláštní ujednání: 
Technické podmínky v příloze, 
Pořadatel zajistí 4 volné autorské vstupenky na představení. 

Licenční odměna za užití dramatické složky divadelní hry pro pana ………… se řídí RC č. 2022/54. 

Licenční odměna ostatních autorů a dědiců zastupující Aura-Pont je 10,23 % z hrubé tržby bez DPH, 

bude fakturována prostřednictvím D A.ECHO. 

Cena 

1 Cena za provedení představení 90000 Kč + 

DPH 
2 Licenční odměna za užití dramatické složky 

Divadelní hry: 

z toho 

13,73 % z hrubých tržeb + 

DPH 

 k zaplacení prostřednictvím D.A. Echo, s.r.o.. 10,23 % z hrubých tržeb + 

DPH 

 k zaplacení ……………………….. prostřednictvím 

Creative Bazaar s.r.o. 3,5 % z hrubých tržeb 
+ 

DPH 

V Praze dne  

Za DA ECHO, jednatelka 



 

Příloha ke smlouvě 40/2022 

LIJAVEC 

Hra s opravdovým deštěm  

autoři: ……………………………… 

režie: …………………………….. 

scéna a kostýmy: ………………. 

hudba: ……………………………. 

Správcová - ……………. nebo …………… 

vrchní inspektor - …………………………. 
Formánek - …………. nebo …………………. 
Pihrt - …………………. nebo ……………………………………. 
Mlynář - …………………. nebo ……………………………………….. 

 

TECHNICKÉ PODMÍNKY. 

 

- jeviště min. 6x4m, vykryté černým sametem, forbína min. 1,5 m před oponou 
- vyluxované nebo umyté jeviště 
- světla min, 4 z hlediště a 4 na jevišti (t.j. 8x 1000 W) - fungující opona 
- dřevěná podlaha s možností použít vrtíky k upevnění kulis - 6 židlí a konferenční stolek 
- šatny pro 10 lidí vybavené vešáky na kostýmy - ručník, mýdlo 
- jevištní technik, zvukař a osvětlovač 2 1/2 hod. před začátkem představení 
- 2 pomocníci na nošení kulis při příjezdu i odjezdu 
- zajistit parkování pro 3 osobní auta a 1 nákladní vůz 

Zvláštní požadavek: 4 volné autorské vstupenky na každé představení. 

 
Upozorňujeme pořadatele na nutnost zajistit přísný 

zákaz fotografování a pořizování jakýchkoliv záznamů 

během představení !!! 

 

Pořadatel souhlasí s prodejem programů, literatury a 

nosičů, souvisejících s Divadlem Járy Cimrmana, které 

prodává firma DJC s.r.o. 

 
V případě nutnosti konzultace TECHNICKÝCH PODMÍNEK se laskavě obraťte na pana ……………………………………, 

tel. …………………………….. 

 

 

ECHO s.r.o. 

130 OO Praha 3 



 


