
Jihočeskó divadlo p.o., zapsaná v oR Krajského soudu České Budějovice, odd. Pr, vl. 112
Dr. Stejskala 424t19, 37o 47 České Budějovice
Zastoupené MgA' Lukášem Průdkem, ředitelem JD
Kontaktní osoba:

lČo: 00073482
BankovnÍ spojení;
(dále jen ,,Divadlo")

a

Městské divadlo Mladá Boleslav
Palackého 263. 293 80 Mladá Boleslav
Zastoupené '. -
KontaktnÍ osoba:
lČo: 48683035
BankovnÍ spojenl:
(dále jen,,Pořadatel")

uzavlrají ve smyslu ust, $ 1746, odst' 2 zákona č,.892a12 Sb., oblanskýzákoník
v platnám znění tuto:

sMLoUVu o uVEDENÍ PŘEDSTAVENÍ

l. Předmět smlouvy

ll. Předmětem této smlouvy je realizace činohernÍho představenÍ ,,3+{", (dále jen

,,Představení"), za podmÍnek dále uvedených v této smlouvě'

lll. Práva a povinnosti smluvních stran

lll.1 . Divadlo se zavazuje odehrát Představení:

dne: 22.března2023

mÍsto: Městské divadlo Mladá Boleslav

zaěátek PředstavenÍ: í9:00 hodin

lll'2. Divadlo se zavazu)e, Že se ÚěinkujÍcí dostaví na vystoupení věas a umělecký výkon
bude proveden svědomitě, řádně a v náleŽitě umělecké kvalitě.

lll,3' Divadlo se zavazuje, Že veškerý jeho personál se bude řÍdit předpisy týkajícÍmi se
bezpelnosti a ochrany zdravÍ při práci a předpisy poŽární ochrany Pořadatele, jakoŽ i

provozním řádem Pořadatele, bude-li s nimi v dostatečném časovém předstihu před
plněním této smlouvy seznámeno Pořadatelem.

lll'4' Divadlo poskytuje touto smlouvou pořadateli licenci k uŽitÍ divadelní hry a uměleckého
výkonu vytvořeného herci, včetně práv ke scénické dekorace a kostýmní výpravě, jejich
sdělováním veřejnosti v rámci představení' Pořadatel nenl oprávněn poskytnout nabytou
licenci zcela ani zěásti třetím osobám, ani udílet svolení ke zvukovému, obrazovému či
zvukově obrazovému záznamu představenl ani k jeho ŠÍřenÍ a zavazuje se, že tyto
záznamy nepořÍdÍ sám' ,''

lll.5. Divadlo jako provozovatel divadelního díla prohlašuje, že je nositelem veškerých práv
spojených s jeho veřejným provozovánÍm' zejména práv k uŽití děl autorŮ a výkonných



--
umělcŮ. Host dále prohlašuje, Že veřejným provozováním divadelnÍho díla nebudou
poruŠena autorská ani jiná práva třetích osob'

lll.6. Pořadatel se zavazuje zaplatit řádně a včas smluvnÍ cenu za Představení.

lll.7. Pořadatel se zavazuje zajistit:

- vyklizení přístupových cest k jevišti, čisté a prázdné jeviště a přÍstup do budovy

před příjezdem techniky Divadla (od 7:00 hodin),

- přltomnost vlastního osvětlovače, zvukaře a jevištního mistra

- moŽnost příjezdu nákladního vozu k rampě, volný prostor pro parkování pro
dodávku, nákladní vŮz a autobus

- odpovídající počet provozních pracovníků potřebných k řádnému prŮběhu
PředstavenÍ (uvaděči, poŽární dozor, atd')

- volné herecké šatny pro 6 Žen a 6 muŽŮ, (čisté, uklizené a adekvátně vybavené),

- zázemi pro 8 osob technického personálu Divadla,

- sprchy a WC v blízkosti šaten (pokud lze),

- dostatečné mnoŽství pitné vody pro účinkujícÍ.

- 4 čestné vstupenky pro potřeby Divadla

- vhodné podmínky pro představenÍ po stránce spoleěenské, technické,
bezpeěnostní a hygienické.

lll.8. Pořadatel se zavazuje zajistit, aby bez předchozího projednání a uzavřenÍ zvláštní
smlouvy s Divadlem nebyly pořizovány obrazové či zvukové záznamy z Představení ani
nebyly prováděny jeho přenosy s výjimkou případŮ povolených zákonem.

IV. Cena a platební ujednání

lV.'t. Smluvní strany se dohodly na ceně za odehrané Představení, ve výši 58,ooo,_ Kč
(slovy:padesátosmtisíckorun ěeských) - osvobozeno od DPH dle $ 61 písm. e) zákona č'
23512004 sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Tato cena zahrnuje honorář a
dopravu souboru a technického personálu Divadla na místo odehránÍ představení'

lV.2. Smluvní cena bude uhrazena na základě faktury vystavené Divadlem po odehrání
Představení, s lhůtou splatnosti 14 kalendářnÍch dnŮ.

lV.3, TrŽby za Představení náleŽí Pořadateli.

V. Společná ujednání

V.1. Bude-li PředstavenI zruŠeno v dŮsledku nepředvídané, nebo neodvratitelné události
(přírodní katastrofa, havárie, epidemie, váŽné onemocnění, změna v obsazení v Divadle
apod.), mají obě smluvní strany právo do této smlouvy odstoupit bez nároku na finanění
náhradu škody, pokud se nedohodnou jinak' Malý zájem o vstupenky není důvodem od
této smlouvy odstoupit'

V.2. V případě, že se Představení neuskuteční z výše uvedených důvodů (odst' V.1.),
souhlasÍ obě smluvní strany s náhradním termÍnem, popř' náhradnÍm títulem či obsazení
v alternaci.
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V'3. Bude-li smlouva vypovězena z jiných neŽ výŠe uvedených dŮvodů do 7 kalendářnÍch dnŮ
před sjednaným termínem ze strany:

a) Pořadatele - uhradí Pořadatel Divadlu polovinu ze sm|uvní ěástky dle odst.lV'1,,

b) Divadla - uhradí Divadlo Pořadateli vzniklou škodu a náklady, vzniklé se zrušenÍm
Představení.

Bude_li smlouva vypovězena z jiných neŽ výŠe uvedených důvodŮ ve lhŮtě kratší neŽ7
kalendářnÍch dnů před sjednaným termínem Představenl ze strany:

a) Pořadatele - uhradí Pořadatel Divadlu smluvní částku dle odst. lV'1' v plné výši,

b) Divadla - uhradí Divadlo Pořadateli vzniklou škodu a náklady, vzniklé se zrušenlm
Představení'

Vl. Další ujednání

Vl'1' obě smluvní strany se zavazují, Že budou chránit a utajovat před třetími osobami
skutečnosti tvořÍcí obchodnÍ tajemství, důvěrné informace a jiné skuteěnosti, které byly
poskytnuty v rámci smluvního vztahu mezi oběma smluvními stranami nebo při běŽném
obchodním styku. Smluvní strany sjednávají, Že důvěrnými informacemi jsou veškeré
zadavatelem poskytnuté informace, podklady a dokumenty, pokud nejsou běŽně
dostupné ve veřejných informaěních zdrojích (např. obchodnÍ rejstřík),

Vll. Sankční ujednání

Vll.1.Pro případ nezaplaceni bezvadné faktury do dne splatnosti je JD oprávněno úÓtovat
objednateli Ůrokz prodlenÍ ve výši 0,03 % z dluŽné částky zakaŽdý den prodlení.

Vlll. Závěrečnáustanovení

Vlll.1. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je
uzavřená na dobu určitou dle ujednání čl' lll.

Vlll.2. Smluvní strany prohlašují, Že tuto smlouvu uzavÍraiÍ svobodně, váŽně a v dobré vÍře
a po přečtení připojujljako důkaz souhlasu s jejím obsahem své vlastnoručnÍ podpisy.

Vlll.3' Změny a doplňky této smlouvy musí mít pÍsemnou formu a musí být podepsány
oběma smluvními stranami'

Vlll.4' Pokud není stanoveno jinak, řÍdÍ se právní vztahy vzniklé z této smlouvy
ustanovenÍmi občanského zákonlku v platném znění.

Vlll,5, Smlouva je vyhotovena Ve dvou stejně platných stejnopisech, z nichŽ každý z
úěastníků obdržÍ jedno vyhotovení,

V Mladé Boleslavi 18.11.2a22 V Českých Buděiovioích dne 1. ! ' ZrL3


