
VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, IČO: 088358, DIČ: CZ 00088358 
 

DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ UMĚLECKÉHO POŘADU 

„VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM…“, který se bude konat 24. 10. 2017 od 19.00 hodin ve VČD, 
uzavřený mezi: 

 

Agenturou Harlekýn s. r. o., 
zapsanou v Obchodním rejstříku v Praze v oddílu C, vložce číslo 103652, 

zastoupenou: Václavem Hanzlíčkem, jednatelem, 
Jarníkova 1875/14, 148 00 Praha 4,  

IČO: 27196631, DIČ: CZ27196631 (dále jen DIVADLO) 
a 

VÝCHODOČESKÝM DIVADLEM PARDUBICE 
příspěvkovou organizací, zřizovatelem Statutární město Pardubice 

zapsaným v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 1014 
U Divadla 50, 531 62 Pardubice 

Tel.: 466 616 411 
IČO: 00088358, DIČ: CZ 00088358 

zastoupeným: Mgr. Petrem Dohnalem, ředitelem 
 

I. 
V případě konání činností se zvýšeným požárním nebezpečím zajistí DIVADLO odpovědnou osobu, která podá informace 
o způsobu provedení a způsobu zajištění činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím zástupci Východočeského divadla 
(jevištní mistr nebo vedoucí směny jevištní techniky) a provede písemný záznam do Požární knihy Východočeského 
divadla (ve vrátnici divadla). Záznam bude obsahovat specifikaci činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, přijatá 
opatření a jméno a podpis odpovědné osoby DIVADLA. 
  

II. 
DIVADLO potvrzuje, že jeho vlastní technické prostředky a vlastní elektrická zařízení používaná při představení splňují 
podmínky ČSN 33 1610 a ČSN 33 1600, tj. byla podrobena revizi. 
 

III. 
DIVADLO potvrzuje, že jeho vlastní zaměstnanci, kteří budou užívat jevištní tahová zařízení v budově Městského divadla 
v Pardubicích, sídle Východočeského divadla a místě konání zájezdového představení, splňují podmínky Zákoníku práce 
a jsou pověřeni obsluhou jevištních tahových zařízení a absolvovali školení nejméně v rozsahu bodu  
4 ČSN 91 8112.  

IV. 
V budově Městského divadla v Pardubicích, sídle Východočeského divadla a místě konání zájezdového představení, je 
instalována elektronická požární signalizace (EPS), kouření je povoleno jen v prostorách Divadelního klubu, herecké 
akce na jevišti - cigarety a dýmky - jsou možné, u obou východů z jeviště u portálů jsou plechová vědra s vodou, budova 
je vybavena hydrantovým rozvodem požární vody a přenosnými hasicími přístroji, nouzovým spouštěním požární 
opony, nouzovými východy, všechna zařízení jsou pro rychlejší orientaci označena v půdorysech, které jsou volně 
dostupné vždy na dvou místech každého podlaží. Volně dostupná je další požární dokumentace. V dráze dosednutí 
požární opony se nesmí instalovat k podlaze pevně připevněné dekorace, pokud nejsou vybaveny sklopným prahem 
nebo odnímatelnou částí tak, aby bylo možné dosednutí opony zajistit jednoduchým úkonem. 
 

V. 
Se všemi skutečnostmi bodu IV. je odpovědná osoba DIVADLA povinna seznámit sebe a všechny účinkující a ostatní 
vlastní osoby zajišťující představení. 

VI. 
Dodatek je zpracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom kuse. Dodatek nabývá platnosti 
dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
V Pardubicích 8. 9. 2017 
 
 
 
                 Mgr. Petr Dohnal                                                                                   p. Václav Hanzlíček  
ředitel Východočeského divadla Pardubice                                             Agentura HARLEKÝN s. r. o.                           


