
 
 
 

 
 

 

Smlouva  
o provedení  divadelního představení č. 6/2017/Z 

 

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace 

Sídlo:   Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava-Moravská Ostrava 

Zastoupené:  JUDr. Jarmilou Hájkovou, ředitelkou  

IČO:   00533874 

DIČ:   CZ00533874 

Bank. spojení:  XXXXXXXXXXXX, č. účtu XXXXXXXXXXX 

(dále jen „hostující divadlo“) 

 

A 

Východočeské divadlo Pardubice 
Zastoupené:  Mgr. Petrem Dohnalem   
Sídlo: U Divadla 50, 531 62 Pardubice      
IČO: 00088358    
Bank. spojení: č. ú. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 (dále jen „pořadatel“) 

 

uzavírají tuto smlouvu o uvedení inscenace 

Předmět smlouvy 
 

Hostující divadlo uvede pro pořadatele dne 11. 2. 2018 jedno představení hry: Kocourek Modroočko se 

začátkem v 15:00 hodin, a dne 12. 2. 2018 dvě představení hry: Kocourek Modroočko se začátkem v 10:00 a 

17:00 hodin. 

 Místo konání: Východočeské divadlo Pardubice 

Cena 

1) Pořadatel uhradí hostujícímu divadlu odměnu ve výši 58 000,- Kč a uhradí náklady na dopravu na 
přepravu techniky ve výši 12 000,- Kč a uměleckého souboru ve výši 4 000,- Kč, celkem 16 000,- 
Kč (vč. kulis) z Ostravy do Pardubic a zpět a to na základě dodané faktury. Splatnost faktury činí 
patnáct (15) dnů ode dne jejího doručení pořadateli.  

2) Pořadatel uhradí veškeré autorské poplatky (včetně nahlášení podkladů pro výpočet autorských 
poplatků agentuře DILIA), a to ve výši: XX % z hrubé tržby. 

3) Pořadatel zajistí nocleh pro 14 osob v termínu z 11. 2. 2018 na 12. 2. 2018. 
 

 
 

Další ujednání 
 



 
 
 

 
 

 

1) Pořadatel zajistí dne 11. 2. 2018 službu při stavbě scény a svícení od 9:30 hod.; prostorová a zvuková 
zkouška proběhne 11. 2. 2018 od 13:30 hod. na jevišti. 
 

2) Kontaktní osoby: 
- za hostující divadlo: Vladimír Vašků (tajemník uměleckého provozu), mobil: XXXXXXXXX 
                                        Pavel Duda (technické zajištění), mobil: XXXXXXXXX 
- Lucie Kopecká (obchodní manažer), mobil: XXXXXXXXXX 
-  

3) Pořadatel uhradí veškeré náklady spojené s provozem při představení, zajistí na představení služby - 
požární hlídka, uvaděčka, mistr jevištní techniky, osvětlení a zvuku. 
 

4) Pořadatel zajistí potřebné šatnové prostory pro účinkující a pracovníky techniky. 
 

5) Pořadatel provede ve vlastní režii nábor diváků a distribuci vstupenek. Tržba z představení náleží 
pořadateli. 

 
6) Pořadatel se zavazuje po dobu hostování řádně zajistit majetek hostujícího divadla (dekorace, rekvizity, 

hudební nástroje, kostýmy) proti poškození či zcizení.   
 

7) V případě, že nastane nepředvídaná situace na straně hostujícího divadla (onemocnění v souboru, 
technická závada apod.) znemožňující realizaci sjednaného představení, odehraje hostující divadlo po 
vzájemné dohodě náhradní představení ve stanoveném termínu nebo sjednanou inscenaci 
v náhradním termínu. 

 

8) Odřekne-li pořadatel představení ve lhůtě kratší než 30 dnů před sjednaným vystoupením, uhradí 
hostujícímu divadlu 50% ze sjednané odměny. 
 

9) Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. bude tato smlouva 
zveřejněna v registru smluv. Tuto smlouvu je oprávněn postupem podle zákona o registru smluv 
uveřejnit pouze objednatel, a to v době do 30 dnů od jejího uzavření. Nedojde-li v této době k uveřejnění 
této smlouvy ze strany objednatele, pak je k jejímu uveřejnění postupem podle zákona o registru smluv 
oprávněna kterákoli smluvní strana. Objednatel je oprávněn ve smlouvě provést znečitelnění informací v 
souladu se zákonem o registru smluv, tj. zejména, nikoli však výlučně, informace které považuje za své 
obchodní tajemství. 

 

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

V Ostravě dne 20. 4. 2017                    V Pardubicích  dne 26. 4. 2017 

 

…………….………………………                          ……………………………………
          za hostující divadlo 
   


