
Smlouva o uměleckém hostování 
 
 

I.  
Subjekty 

 
Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace  
Divadlo Husa na provázku, se sídlem Zelný trh 9, Brno 602 00, IČO: 00400921, DIČ CZ00400921, bankovní spojení: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX,  OR: spis. značka Pr. 29, Krajský soud v Brně, zastoupené XXXXXXXXXXXXX, intendantkou Divadla 
Husa na provázku  
(dále jen CED - DHNP) 
 
a 
 
Klicperovo divadlo o. p. s.  
Dlouhá 99, Hradce Králové, 500 01, Spisová značka: O 142 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
zastoupené Ing. Evou Mikulkovou , ředitelkou 
IČO: 275 04 689, DIČ: CZ 27504689  
(dále jen objednatel) 

 
II. 

Předmět smlouvy 
 

Předmětem smlouvy je sehrání divadelního představení CED - DHNP v šapito LA PUTYKY v prostoru za Zdravotní školou   v 
Hradci Králové. 
Datum a název a začátek představení:   
středa  30. června 2017  TANGO MACABRE!   ve 20 hod   
   
Délka představení: 120 min  (s pauzou) 
  

III. 
Práva a povinnosti 

 
 CED - DHNP se zavazuje zajistit sehrání výše uvedeného představení v šapito La putyky v Hradci Králové a to dne 
30. června 2017 se začátkem představení ve 20  hod. Představení bude sehráno obvyklým způsobem. Za tím účelem 
dopraví z Brna do Hradce králové vlastními dopravními prostředky dekorace, rekvizity, kostýmy. CED - DHNP dále zajistí 
dopravu uměleckého souboru a technických pracovníků. 
 
Harmonogram: 
29.6.2017 
23:00 – 0:00 vykládka, stavba 
30.6.2017 
0:00 – 5:00 příprava osvětlení 
8:00 – 11:00 příprava zvuku a projekcí 
11:00 – 14:00 svícená s Vladimírem 
15:00 – 18:00 adaptační zkouška 
20:00 TANGO MACABRE 
 
Objednatel se zavazuje zajistit pro CED - DHNP: 
- účast místního personálu  a technické požadavky dle emailové komunikace s XXXXXXXXX (šéf techniky) XXXXXXXXX; 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 
- parkovací místo pro vyložení nákladního vozu  
- objednatel zabezpečí povolení parkování nákladního vozu a mikrobusu u místa konání představení 
- Objednatel je povinen zajistit vhodné pracovní prostředí (šatny, umývárny) dle dispozic CED - DHNP. 
- ubytování  pro 14 osob 29.6. - 30.6.2017.  
- 6 ks volných vstupenek na představení 
 
Objednatel se zavazuje zaplatit:  
a) CED - DHNP honorář za představení ve výši  85.000,- Kč (osmdesátpětkorunčeských). 
b) autorské poplatky – 10,5% z hrubé tržby agentuře Dilia.  



 
IV. 

Způsob úhrady a náhrada škody 
 Celková smluvená částka bude zaplacena na základě faktury vystavené CED - DHNP.  
Pro případ  prodlení s úhradou peněžního závazku, který vnikl na základě této smlouvy, se sjednává úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů tím není dotčen. 
 Odpovědnost smluvních stran za škodu a jejich povinnost k náhradě této škody se řídí ustanoveními § 2895 s násl. 
a dále ustanovením § 2913 odst. 1 a 2 zákona . 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 Další skutečnosti zde neuvedené se řídí podle obecných právních předpisů, zejména podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy jsou možné pouze písemným dodatkem. Smlouva nabývá p latnosti 
dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
 
 
V Brně dne 29.5.2017      V Hradci Králové       
 
 
 
 
 
--------------------------------------      ----------- ------------------------------------ 
XXXXXXXXXXXXX         za objednatele 
za CED - DHNP          
           
 
 

 

 


