I .A,EO

Divadelní agentura EcHo' spol. s r.o.
Řehořova 5, 13o 00 Praha 3

I

Te!./fax./ans:
E-mail:

lčo : M793341 DlC

Smlouva o zprostředkování

CZ44793341

č. 21l2o18

Pro soubor-umělce: Divadlo Járy Cimrmana
Objednatel

:

VÝcHoDočesxÉDIVADLo PARDUBIcE

50
PARDUBICE
U Dlvadla

531 62

Místo konání :

Východočeskédivadlo, Pardubice

Název pořadu
Počet předst.:

ZASKOK
1

Technická příprava

Doprava;

Vyřizuje
Tel. :

pí Kopecká
466616410

Dne:
Hodina

25. května 2018
19,00

pořadu:

16'30 hod.
3osobnívozya 1 nákladní

UbytovánÍ; 0
Propagace: 3 plakáty

Zvláštnĺ ujednánĺ:
Technické podmínky v příloze.

Pořadatel zajistí 4 volné autorské vstupenky na představenĺ.

SmluvnÍ cena za zprostředkování pořadu :
+ DPH: %, z honorářťl, %o ze zprostř. dávky
Mimo to bude fakturováno (+ přĺslušná DPH) :

95000 Kě
14820 Kć
doprava

Smluvní partner souhIasí s tím, Že v případě neproplacenĺvyfakturovaného honoráře
ve stanovené lhůtě 14_ti dnů bude penalizován částkou 100,_ Kč/den'
Dalšísmluvní podmínky na druhé straně tohoto formuláře jsou nedílnou součástítéto

za D. A. ECHO

dne 22.1.2018

pořadatel

-

objednatel

Autorská práva zastupuje :
o/o +
21% DPH na základě
Autorské honoráře hradí pořadatel AURA-PONTu ve
faktur
Yo Filipovi Smoljakovi z hrubé tržby za představení.

a

uýši

Dalšísmluvnĺ podmínky
straně jedné a pořadatel na stľaně druhé uzavřeli smlouvu o zprostředkování uměleckého výkonu za
pôdmĺnek uvedených nu prea"ľ'a".;ící stľaně, Tuto smlouvu je možnéměnit, případně se dohodnout na jejĺm zľušení,jen
písemnou foľmou.
1)

D'A'ECH9 na

2) Nedĺlnou součástísmlouvy se stává také přĺloha, upřesňujĺcĺ technické podmínky vystoupenĺ. V přĺpadě nedodľŽenĺ
tÉchtopodmĺnek se vystoupení neuskutečnĺa pořadatelje povinen uhľadit agentuře sjednanou cenu pořadu'
Vzhledem k právní povaze objednatele podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv dle zák' č,.340/Ż015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
objednatel a agentura sjednávají, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

3)

4) Pořadatelpotvľdísmlouvu a obľatem jidoľučíD.A.ECHO, nejpozdějivšak do sedmi dnů po jejím obdrŽení.

je
5) odřekne-li pořadatel vystoupenĺ bez závażných dokladovaných důvodů7 až,1 ka\endářní den před konánĺm akce,
je
zaplatit
celou
povinen
pořadu'
v
den
konání
vystoupení
povinen D.A.EcHo zap|atit 50% smluvní ceny. odřekne-li
smluvnĺ cenu,
6) Bude_li smluvęné představenĺ znemožněno z důvodu vyššímoci bęz zaviněni souboru a obou smluvních stran, kteľé
smluvní stľany nemońly předvĺdat (např.přĺľodní katastrot, požár, úmrtí,úľaz,nemoc umělce, epidemie 1Ęod')' nikoliv
však nepřĺznivé pocasí, ma|ý zájem o vstupenky a dalšískutečnosti, které jsou součástípodnikatelského ľizika, majĺ obě
stľany právo od smlouvy odstoupit bez dalších náľoků. odstoupenĺ se však musí stát pĺsemně a musĺ být neprodleně
doľuóeńo dľuhéstraně. Soubor-umělecje povinen o těchto skutečnostech, pokud nastanou, nepľodleně pĺsemně infoľmovat

D.A,ECHO,

7) Dostavĺ-li se souboľ-umělec na Vystoupení podle této smlouvy a pořadatel nedodľžísjednané smluvnĺ podmínky, může
souboľ-umělec odmítnout vystoupit s tĺm, že pořadatel bude v tomto případě povinen zaplatit plnou cenu představení
včetně dohodnutých nákladů' V ostatnĺch přĺpadech porušení smluvních podmĺnek smluvnĺ stľany postupujĺ podle
záv azný ch právn ĺch předp i sů'

8) D.A.EcHo zajistí, pokud nenĺ dohodnuto jinak, příchod souboľu-umělce tak, aby byl schopen začítsvé vystoupenĺ ve
sjednanou hodinu.

9) Pořadatel zaľvč1,aby představenĺ bylo technicky a oľganizačně dobře připľaveno, včetně technického peľsonálu a
dalšĺch poŽadavkťr, vyplývajících ze zv|áštnich ujednánĺ této smlouvy, zákonĺku práce a dalšĺchobecně závazných
předpisü (např'min.20oC teplota v sále a dalšĺchprostoľách divadla podle technických norem apod.).

10) Pořadatelodpovĺdá za přĺpadné ,Úrazy a majetkové škody, vzniklé v souvislosti s vystoupenĺm, pokud nebyly průkazně
a jejich dopľovodem.
zaviněny účinkujícĺmi
l

l) D'A.EcHo jako

zpľostředkovatel neodpovidá za přĺpadnéúľazyumělců nebo pomocného peľsonálu, způsobené

během cesty nebo na místě vystoupenĺ,

12) D'A.ECHo zajistĺ svolenĺ k uŽití hudebně dramatických děl (tzv. autorské divadlo)' Pořadatel zaplat| autorské
odměny. K tomu pořadatel potvľdĺ agentuře po skončenĺpředstavení ,,Hlášenĺ o trŽbách" a ihned je předá vedoucímu
souboru. Dále pořadatel potvrdí údaje na tiskopisu ,,Potvrzenĺ o ľealizaci pořadu"

atéżjej předá vedoucímu souboru. oba

tiskopisy musĺ být opatřeny podpisem opľávněného zástupce pořadatele a razitkem. Na základě těchto dokladů bude
pľovedeno ÍinančnÍvyrovnánĺ.

l3) Pořadatel zajistÍ, aby bez předchozího souhlasu souboľu-umělce nebyly poÍitovíny obrazové či zvukové záznamy

uměleckých vykonů nebo pľováděny jejich přenosy s výjimkou přĺpadů dovolených zákonem' TotéEplati o fotogľafování.

l4) Uzavřenĺ této smlouvy nezbavuje pořadatele povinnosti hlásit, event. Eädato povolení vystoupenĺ příslušnéúřady

podle pľávně obecně platných předpisů.

