
 

 

Smlouva o realizaci divadelního představení č.: 
 

Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace 

Zhořelecká 344/5, 460 37 Liberec 1. 

Zapsáno v OR vedeném u Krajského soudu Ústí n. L. Sp. Zn. Pr. 624. 

IČO: 00083143; DIČ:CZ 00083143;  

Bankovní spojení.: ČS, a.s. Liberec, č. ú.:  

Zastoupeno: Ing. Jarmilou Levko – ředitelkou divadla 

(dále jen divadlo, DFXŠ) 

 

a 

Vratislav Kříž - Agentura CROCE 

Vyšehradská 47, Praha II. 128 00 

IČO: 71555994; DIČ: CZ5707171833; 

 (dále jen pořadatel) 

uzavírají tuto smlouvu: 

I. Předmět smlouvy 

Pořadatel se touto smlouvou zavazuje zakoupit a uspořádat specifikované divadelní  

představení DFXŠ Liberec. 

Název operního představení: „RIGOLETTO“ -  Giuseppe Verdi  

Dirigent: Martin Doubravský; Režie: Oldřich Kříž; Scéna: Daniel Dvořák; 

Kostýmy: Roman Šolc. 

 

Počet účinkujících: sólisté: 13 (6 žen + 7 mužů), Orchestr: cca 37 - 42 členů  

1 dirigent. Sbor: 34 členů; Dále služby: režisér, garderobiérky + maskérky, inspicient, 

rekvizity, nápověda, štychy + technika.   

 

Místní a časové údaje:  24. června 2017 od 20:30 hod. ve Štiříně.      

 



 

 

Příjezd techniky: do 10:00 hod.. 

Stavba scény dne: 24. 6. 2017 od cca 11:00 hod. 

Zkouška se sborem a se sólisty: v 15:00 hod. – dle domluvy s režisérem – bude upřesněno 

Akustická zkouška od 18:00 hod.  

Začátek představení: ve 20:30 hod. 

                                                      

                               

                                   II. Honoráře a náklady 

 

Za realizaci operního představení pořadatel zaplatí cenu, na které se obě strany  

dohodly a to ve výši: Kč 150.000,- „ FIX“, bezhotovostním převodem na základě 

předložené faktury, splatné do 10 dnů. Částka je osvobozena od DPH.  

Dále uhradí pořadatel honoráře sólistům:  

Paolo Lardizzone 

Yukiko Kinjo Šrejma 

 

                                  III. Závazky pořadatele  

Zajistit: přístup na nádvoří pro techniku DFXŠ  dne: 24. 6. 2017 od cca 10:00 hod. 

v den konání představení. Pořadatel provede, den předem, stavbu pódia o 

rozměrech, na kterých se s technikou DFXŠ dohodli. Vše bude připraveno pro 

stavbu scény. 

- Volné přístupové cesty pro manipulaci s dekorací. 

 

- Povolení k parkování vozidel na vyhrazeném parkovišti 

      (autobusy, nákladní vozy, osobní vůz). 

- Při větší vzdálenosti na hrací plochu, 2 pracovníky na výpomoc 

k nakládání a vykládání materiálů (dekorace aj.), 

 

- V den představení úklid celé hrací plochy před stavbou scény  

a bezprostředně před představením. 

 

- Pořadatelskou službu a požární dozor – na své náklady, dále zajistí 

     venkovní teplomety / sálače a zastřešené orchestřiště, pro případ,     

     nastane-li chladnější počasí, mrholení atd. 

 



 

 

- Pořadatel zajistí na své náklady, ubytování pro11 členů techniky DFXŠ    ze 

dne 24. 06. na 25. 06. 2017  - likvidace a nakládání scény. Ale jen v nutném 

případě a po dohodě s vedoucím jevištního provozu.  

- Přístup k el proudu v místě konání akce. 

 

- Přístup do šaten a do přilehlých prostorů. 

 

- Pořadatel uzavře smlouvu se zvukařem, kterého si na své náklady   

zajistí - (agentura p. Krčila, Kutná Hora) 

 

- Prodej programů k inscenaci „RIGOLETTO“, které DFXŠ přiveze a předá 

pořadateli. Po ukončení akce se provede vyúčtování prodeje. 

 

 

IV. Umístění, nastavení pódia a orchestřiště: 

 

Bude provedeno klasické „divadelní“ uspořádání. Po technické stránce bude vše 

připraveno dle dohody mezi technikou DFXŠ, místní technikou a pořadatelem. 

Orchestřiště zastřešené a zabezpečené proti nárazovému větru a event. začínajícímu 

dešti. Židle pro členy orchestru jsou k dispozici na místě, netřeba dovážet. 

Pořadatel zajistí dva přívody elektřiny – 3 fáze (k pódiu) 63 A a 32 A. 

                  Rozmístění šaten: 

                  - Pořadatel zajistí šatny pro sólisty (ženy a muže), větší šatnu pro sbor,  

          jednu samostatnou šatnu pro dirigenta a jeden větší prostor - místnost,      

          pro orchestr. Dále zajistí zázemí pro techniku divadla. 

                 - Vstup do šaten hlídají a zajišťují členové souboru DFXŠ svépomocí. 

                 - Soubor opustí všechny šatny po představení nejpozději do 24 hod.  

(netýká se technického personálu). Výjimka může platit pouze v případě nepřízně 

počasí a jeho přerušení a následného dokončení. Úklidy po účinkujících na šatnách 

zajišťuje objednavatel.    



 

 

                                                         V. Závazky DFXŠ 

1. Realizovat představení v termínu s maximální uměleckou zodpovědností. 

2. Zaslat na požádání pořadateli propagační materiál (fota, plakát, program).  

      4.   Přivézt notové pulty s osvětlením, dirigentský pult a akt. obsazení. 

      5.   Přivézt odpovídající počet židlí pro orchestr 

 

     VI. Další smluvní ujednání 

1. Bude-li smlouva vypovězena ve lhůtě kratší jak 10 dnů před sjednaným 

vystoupením ze strany pořadatele, je pořadatel povinen uhradit DFXŠ polovinu 

ze smluvní částky.  

 

2. Bude-li smlouva vypovězena ve lhůtě kratší jak 3 dny před sjednaným 

představením pořadatelem, je pořadatel povinen uhradit DFXŠ celou smluvní 

částku. O výši těchto sankcí rozhoduje vedení DFXŠ.  

3. Bude-li představení znemožněno v důsledku nepředvídané události či   

     neodvratné události ležící mimo smluvní strany např.: prokázané vážné  

     onemocnění člena souboru (bez alternace) znemožňující jeho účinkování,  

     přírodní katastrofa, epidemie, nepříznivé počasí, pokles teploty na   

     15°C, déšť, prudký vítr, apod., mají obě strany právo od smlouvy odstoupit 

     a o náklady vzniklé s realizaci představení tj. doprava, honoráře hostujícím   

     sólistům, atd. se rovným dílem podělit. 

 

4. Pokud nebudou splněny veškeré požadavky uvedené v čl. III. má právo 

DFXŠ odstoupit od této smlouvy, rovněž má DFXŠ právo odstoupit od smlouvy 

nastanou-li provozní problémy s nedodržením technických či finančních 

podmínek. 

 

4.  Ohledně dalších služeb a podmínek souvisejících s realizací operního     

     představení bude v případě potřeby uzavřena samostatná smlouva. 

                                                          

                                                           

 

 



 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

     Při představeních konaných „Open Air“ musí být na začátku     

     představení, za příznivého počasí, tzn. bez deště, teplota 18°C a    

     během představení nesmí klesnout teplota pod 15°C jinak se  

     představení přeruší, nebo ukončí.              
 

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:                                                           V Liberci, dne: 

 

………………………………….                                           ……………………………………..            

pořadatele                                                          za Divadlo F. X. Šaldy Liberec 


