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Smlouva 

I.  
Subjekty 

Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace - HaDivadlo, se sídlem Zelný trh 9, Brno 
602 00, IČO: 00400921, DIČ: CZ00400921, bankovní spojení: KB Brno- město, č. ú. 86 532-621/0100, OR: 
spis. značka Pr. 29, Krajský soud v Brně, zastoupené Prof. Petrem Oslzlým, ředitelem Centra 
experimentálního divadla, p.o. 
(dále jen CED-HaDivadlo) 
 
A 
 
Klicperovo divadlo o.p.s.. 
zastoupené  Ing. Evou Mikulkovovou, ředitelka divadla 
bankovní spojení: KB HK 35-7066770237/0100 
IČO: 275 04 689  DIČ: CZ27504689 
Kontaktní osoba: xxxxx , tel.č xxxx 
 
 
                                    
                                              
(dále jen objednatel)  
 

II. 
Předmět smlouvy 

 Předmětem smlouvy je sehrání divadelního představení CED-HaDivadla v prostorách divadla „Studio  
Beseda“ s názvem Náměsíčníci (imitace a tušení) v režii Ivana Buraje. 
 

III. 
Práva a povinnosti 

 CED-HaDivadlo  se  zavazuje  zajistit  sehrání  výše  uvedeného  představení  v prostorách  objednatele,  
a to dne 27. září 2017 od 19.00. Představení bude sehráno obvyklým způsobem. Za tím účelem dopraví z 
Brna do Hradce Králové vlastními dopravními prostředky dekorace, rekvizity, kostýmy. CED-HaDivadlo dále 
zajistí dopravu uměleckého souboru a technických pracovníků. CED-HaDivadlo zajistí včasnost příjezdu 
uměleckého souboru, technických pracovníků i dekorací, rekvizit a kostýmů. 
 Technické podmínky:  
Technika přijede 27. září 2017 v cca 12:00 hodin, s vyložením a stavbou scény začne ihned po svém 
příjezdu.  Souborová zkouška proběhne od cca 17:00 hodin. CED-HaDivadlo se zavazuje, že sál vyklidí 
neprodleně po odehraném představení. 
Objednatel je povinen zajistit vhodné pracovní prostředí (šatny, umývárny) dle dispozic CED-HaDivadla. 
Objednatel je dále povinen učinit veškerá obvyklá a přiměřená pořadatelská opatření k zajištění řádného 
a včasného živého provozování představení. 
Objednatel zajistí na vlastní náklady účelnou a dostatečnou propagaci pomocí plakátů, rozhlasu, tisku aj. 
způsobem. 
Objednatel v den konání představení zajistí na vlastní náklady pořadatelskou, pokladní, technickou a požární 
službu tak, aby nebyl jakýmkoliv způsobem zdržen nebo ohrožen průběh představení, jinak odpovídá 
za vzniklou škodu. 
Objednatel je povinen zajistit dodržení technických požadavků dle zvláštních ujednání. 
Objednatel se zavazuje zajistit možnost vykládky a nakládky dekorací, rekvizit a kostýmů před Studiem 
Beseda. 

    

 
Objednatel se zavazuje zaplatit CED-HaDivadlu: 
a) dle dohody obou subjektů bude výše honoráře za představení xxxx,- Kč včetně diet a dopravy. 
b) tantiémy z hrubé tržby ve výši 11 % + DPH zastupuje DILIA  
c) tantiémy z hrubé tržby ve výši 3,5 % + DPH zastupuje OSA 
 
 Celková smluvená částka bude zaplacena na základě faktury vystavené CED-HaDivadla.  
Faktura je splatná do 14 dnů po doručení. Právo fakturovat vzniká okamžikem realizace představení.  
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 
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zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tím není dotčen. Penále z prodlení 
faktury se neplatí za dobu, po kterou bylo zdržení proveditelné platby způsobeno peněžním ústavem.  

 
IV. 

Odpovědnost za škodu a náhrada škody 
 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. 
 Za okolnost vylučující odpovědnost stran za škodu se považuje překážka, která nastane nezávisle na vůli 
povinné strany (např. nemoc povinného umělce nebo úmrtí osoby blízké, úřední mimořádné opatření 
při epidemii, živelní pohroma, stávka aj.) a bude povinné straně bránit ve splnění její povinnosti, jestliže 
nelze předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její důsledky odvrátila a nebo překonala, 
a dále, že by v době uzavření smlouvy tuto překážku předvídala (okolnost vis maior). 
 Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, po kterou bude trvat překážka, s níž jsou 
její účinky spojeny. 
 Překážkou vylučující odpovědnost stran za škodu není skutečnost, která vznikne teprve v době, kdy je 
povinná strana v prodlení s plnění své povinnosti, nebo která vznikne z hospodářských poměrů smluvních 
stran. 
 Za překážku vylučující odpovědnost se dále rovněž nepovažuje nezájem či malý zájem veřejnosti 
o návštěvu dohodnutého představení nebo nepřízeň počasí, nejde-li o případ živelné pohromy či okolnosti 
vis maior. 
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 platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, shodné a svobodné vůle. Prohlašují, 
že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že porozuměli jejímu obsahu  a s jejím obsahem souhlasí. 
 
V Brně dne                                                                 V Hradci Králové dne  
 
       
 
 
 
 
........................................................................         ….............................................................................. 
Prof. Petr Oslzlý, ředitel CED                                                Ing. Eva Mikulková, ředitelka 


