
Fa D A ECHO

Pro soubor-umělce :

Divadélni a9entura EcHo. spol. s r.o.

Tel./fax./ans: 2227 1 1515, 7 28837931,
E-mail: aecho@email.cz
lčo: 44793341 DlČ l CZ4479334,|

Smlouva o zprostředkování č, 4912017

Divadlo Járy cimrmana

MĚsTsKÉ KULT. sTŘEDIsKo,zast.řed.Mgr.Y.Dlábkovouobjednatel :

736 00
Místo konáni :

Název pořadu:
Počet předst-:

i-
HAVíŘoV
MKs, HaVířov

šVESTKA
1

Vyňzuje: píVáclavíková
Tel.: 596808022

Dne: ,3.řina 2017
Hodina: 19,00

Technická příprava pořadu: 16,30 hod,
Doprava: 3 os.Vozya,l nákladní
Ubytováni : 10/í - hradi pořadatel
Propagace: 0

Zvláštní ujednání :

Technické podmínky V příloze,
Pořadatel zajistí 4 Volné autorské Vstupenky na představení

smluvní cena za zprostředkování pořadu : 4.0:.
+ DPH: 15% z honorářů, 21% ze zprostř, dávky
Mimo to bude fakturováno (+ příslušná DPH) :
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alikvot dopravy a ubytování

Smluvní paňner souhlasí s tím, že v případě neproplaceni Vyíakturovaného honoráře
Ve sianovené lhůlě 14li dnů bude penalizován částkou 100,- Kč/den,
Další smluvní podmínky na druhé straňě tohoto íormuláře jsou nedilnou součástítéto
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Autarská práva zasíupuj'e ; AUM-PoNT
Aulorské ňonoráře hraáí pořadatel AURA-PoNTu Ve Výši 9,68'/.l\4ěýqls6ltsFfinÁsřtditl*€uÉffiur

ť

a 1 ,32% Filipovi smoljakovi z hrubé tížby Za představení.
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Další smluvní podmínky
]) D,A.ECHo na straDě jedné a pořadatel na stmné druhe uzavře{i smlourtr o zprostře(lkováni uměieckého
výkonu za podminek uvedenýcli na předcházejíc strané, Tuto smlouvuje možné nrénit, případně se dolrodnout
na jejírl zrušeni, jen pisemnou formou_

2) Nedílnou součásti smlouvy se stává také pří]oha, upřesňujíci technické podmínky Vystoupení, V piipadě
nedodržení těchto podmínek se vystot]pení neuskutečni a pořadatel.je povine; uhradit agentuře i]j 

"an"nóu ""nupořadu.

3.) ustanoveni této smlouvy pokiádaji obě strany za důvěťná a jako taková nebudou jimi zveřejněna. Tento bod
se od l -,2016 reDka piisoěvkový.h org.]n;7ací. '

4) Pořadatel potvrdí smlouvu a obratemji doruči D,A.EcHo, nejpozclěji však do sedmi dnů pojejím obdrženi,

5) odř€kne-li pořadatel \,ystoupení bez závažných dokladovaných důvodů 7 až 1 kalenďáfilí den před konánim
akce, je povinen D.A,EcHo zaptatit 5oyó smluvní ceny, Ódřekne-li Vystoupení vden konáí pořadu, je
povinen zaplatit celou smluvui cenu,

6) BudeJi smluvené představení znemožněno z důvodu vyšší moci bez zavinění souboru a obou smluvnich
stran, které smluvní strany nemohly předvídat (např,přilodní kaiastroi/) požár, úmrtí, úraz, nemoc umělce,
epidemie apod,), nikoliv však nepříznivé počasi, malý zájem o vstupenky a další skutečDosti, které jso;
součásti podnikat.lského lizika, mají obě strany právo od smlouvy odstoirpit Lez dalšich nároků, oástoupeňi se
však musí stát písem'ě a musí být nep.odleně doručeno d,uhé straně. soubor-umělec je povjnen o těchto
skutečnostech, pokud nastanou, neprodleně písemně inlolmóvat D,A.ECHo.

7) Dostavi,Ii_se soubor,rrmělec na vysioupení podle této smlouvy a pořaclatel nedodrží sjednané smluvní
podmínky, může soubor-uDrě]ec odmítnout vystoupit s tím, že pořaáatel Lude v tomto připadě povinen zaplatit
p]nou cenu předsiavení včefuě dohodnu|ich nákladů, v ostainich případech porušellí inrluvnich podrrrirrek
sm]uvnistrany postupují podle záVaalých právních předpisů.

8) D,A.EcHo zajistí, pokud není dohodnuto jinak, přichod souboru-unělce tak, aby byl schopen zaěít své
vystoupení Ve sjednanou hodil]u,

9) Pořadatel ,aruči, aby představeni bylo technicky a olganizaěně dobře připraveno, včetně technického
personálu a dalšic h 

_požadavků. 
vyply!4icich z9 zvláštních ujednání této smiouvy, zákoniku práce a dalšiclr

obec''ě záýazných predpisů (napl',mln,20'c t€ploia v sále a daiších prostotách divaála podle teclinických norem
apod,).

I0] Poiadaiel odpovidá Za,pilpadne úrazy a úajetkové škody, vzniklé v souvis]osti s v_vstoupením, pokud
neb) l} orukalné 7a! llleny uči.1ku ic,mi djejicll doplo\odem,

1]) D,A,EcHo jako zplostředkovatel neodpovidá za případné úrazy umělcťt nebo pomocnélro personálu,
/působellé béhem ce5ry nebo na mi5lé v)sloupenl,

12) D.A.EcHo zajistí svolení k užití hudebně dramatických děl (tzv, auto§ké divadlo). Pořadatel zaplatl
autorské odměny, K tomu pořadatel potvrdí agentuře po skončeni piedstaveni ,J-{1ášerri o iržbách" a ihned je
předá vedoucífiu souboru, Dále pořadatel potvrdí údaje na tiskopiiu ,,Potvrzení o realizaci pořadrr.. a též jej
piedá v€d,orcímu::"9",r" 9!i tlskoplsy d]usí bfi 

_opatřeny pódpisem oprávněného ásttrpce pořadatele á
l.aZllkeň, i{d 7,ik]ade téc todokIcd] b,lde pro\edeno firanclri v5rorirani,

ab) be1 předcllo7lho .ouhlc,r, soubo-u lmelce neb;ly poii,/o\any obr;lové čil\ukové
výkonů nebo prováděny jeji§h přeiosy s výjimtou pitpa'trt*ovoienych zákonem, Totéž

13) Pořadat€] zaj isti,
záznamy Lrrněleckýclr
plati o foto8lafováni.

] 4) Uzavření této sm]ouvy iezbav!ú€ pořadatele povinnosti hlásit, eveDt, žádat o povolení vystoupen í přislušné
uř]dy podle prá\né obeclre plaln)cll piedplsů b
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Příloha ke smlouvě 49/2017

sVEsTKA

autoři] Clmíman - Smolial. - Svěíák' cimíman smoljak - svěrak
LadislaV smoljak

Přemysl Hájek, vechřV.V,:
Kamil Patka, mladý Vechtí:
sváťa pulec, hoíolezeci
Blazei l/otyčka, HájkŮv bíatíanec:
Eda Wassedall, člen ČKT
Emilka Najbdová,služka:
Jennv sUl sUfíaželka
Aňdlllká Šáíáiova ven^ovanha'
Kryštof NasloUpil, úředník:

TECHNlcKÉ PoDMlNKY;

zdeněk svěíák
Petí Reidingeí nebo l\,4aíek Šimon

Bořivoj Penc nebo Jaío§lav Weigel
Genadij Rumiena nebo Václav Koiek
Peir BlUknel nebo llliLoň cepelka
Pelí Bíukneí nebo Mlloň Čepelra
Petí Brukneí nebo í\liloň Čepelka
Robed Bárta nebo í\,4ichal Weigel

-jeviště ínin,6x4m, VykMé čeíným sametem forbína min, 1,5 m

, Wluxované nebo umYté jevišiě
_ svěila min. 4 z hlediště a 4 na jevišii (tj, 8x 1000 W)
- dřevěná podlaha s možností použíi Víiíky k upevněni kulis
- fungujicíopona

tahy (ííin,3x - prvni max,2m od opony)
_ schůdkv na íorbinu
- šatny pio 10 lidi, Vybavené věšáky na kosiýmy
, ítJČnil, mtdlo
, ievlstni lechnik osvětlovaó a zvukai 2 1/2 nod, píed začátkem oledslaveni
_) poínocnicind roseni lulis oi piilezou iodJezdu

- zajish pa,kován' pío 3 osobni auta a 1 nákladni vůz

Zvláštní požadavek: 4 volné autoGké Vstupenky na každé představení,

JpozoíňU|eme poláoaŤele na nUhosl zajistil pnsnÝ Zdha7 foiog,afo_
ván' a poiizování jalýcnkoliv záln3mů béhem píedstaveni | :

Pořadalel souhlasi s prodejem p.ogíamů,litelatury a nosiěů, souvisejícich
s Divadlem Járy cimímana, kieíé prodáVá firma DJc s,í,o

V případě n utnosti konzultace TEcHNlcKÝcH PoDt!,liNEK se laskavé obraťte na pana Maíka šimona, tel. 603237382.


