
33r/r7Za1ř
řmluva

a ĺľspoľ!*daní dĺvadel ľlé}to pĺ*dstavenäa

uzatvorená podl'a $ 5]- zálĺona č. 4011964 Zb. Übčiansky zákonnŕl< v znení neskot"ších predpisov medzĺ

Názov;
5lülÖ:

Zastúpené

tco:
lČ pre DPl{:
Bankové spojenie

(d'alej len,,SN$')

Názov:
5ídIo:
Zastúpené:
lČo:
DlČ:
Bankové spojenie
ĺBAľ{:

ä

sĺovełłslcó náľ*dné ďivad!o
Fribinova 3.7, 8]"9 Ü1 Eratĺslava
Mgr' aľt Maľián Chudovs|ĺý, generálny riaditel'5ND
Mgr' art Michal Vajdičl<a, riadite!'Činohry slllD
ÜÜ 164 763
sK ŻÜ208Ż9954
sK 48 8180 ÜÜ00 ÜÜ70 00Ü5 9886

Kli*p*rovc divadlo o. p.s.
Dlauhá 9s/9, 500 03. Hradec Kráiové
lng. ävou Mikulkovou, ředitelkou
275 04 689
cZ275Ü468$
KB H K 35_706677ÜŻ37/*100
czsŻ Ü]"CIÜ ÜÜ00 357Ü 66}7 ü237

(d'alej ŕen,,Divađlo")

Í. Fľedmet zľnluvy

L']- Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok uspoľiadania divadelného predstavenia 5ND v
budove l(ilieperovho divadfa v l'{radcĺ Králové.

t"Ż SND sa zaväzuje uskutgčniť dĺvadelné predstavenie hry Matĺls Bachynee: l{abaret Noľmaĺiałieĺa alebo
Modlitha pľe Martu v štúdĺu Beseda K|lcperovho divadla v ľ-{rłdľi Králové ĺlňa 27' júna 20L8 o 16.00 hod.
(dalej len,,divadelné pľedstavenie''}'

]"'3 Divadlo sa zaväzuje zaplatiť 5ľdD za usl<utočnenie divadelného predstavenia podl'a b*du L.Ż tejto zmiuvy
dohodnutťl ocĺmenu.

2 Fodmienkyuskutočłrenĺaďĺvade!néhopredstavenia

2.l 5ND sa zaväzuje :

ai ułskutočnĺť divadeIné precistavenĺe foĺ"ľnou verejného vykonania clivadelnej hry,
b) zabezpečiť unłeleckú kvalitu divaďelľlého pľedstavenĺa,
c) zrealizovať pľed divadelnýnł predstavením technickú prípravu pľedstave nia, technĺckú a he ľeckú skúšku,
d) po skončení divedelného preclstavenia zabezpečiť clemont;áŽ a nakiadenĺe dekor;ĺcie do vozidla

pľeváŽa'!úceho dekoráciu,
e } zabezpečiť a uhľadiť včasnú pĺepravu urneleckých a ĺechnických pĺacovníkov do Hľadca l{ľ"álové a naspĚi{
ť} zabezpečiť a uhradiť včasnú prepravu dekoĺácie, kostýmov a rekvizít z Bratislavy do Hracica l(r;álové

a naspä{
g} zabezpečiť vyplatenĺe diét svojim r.lľneleckým a technickým pracovníkonr podiel'ajúciĺn sa na realizác!i

divadeĺného predstaveĺria a uhradiť poiste nie týchto osÔb,
h) poskytnúť Divadlu propagačné materiály k divadelnénru predstaveniu v dostatočnonr časovom predstihu,
i} pcskytnúť Divadlu požiadavky na technícké vybavenie hracích pĺiestorov a požiadavky na služby

technického personáĺu (pľíloha č. 1}.

KLICPEROVO DIVADLO
Hradec Kľálové

1,7. 0ł. 2018

Pŕiděleno:Čj.,ĺĺą

Došlo:
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'2'Ż Divadlo sa zaväzuje:
a} zabezpečiť a na vlastné náklady uhradiť organizáciu podujatia, propagáciu a predaj vstupeniek,

b) zabezpečiť a na vlastné náklady uhradiť odplatu za užĺvanie priestorov na technickú prípľavu predstavenia,

technickú a heręckĺj skrjšku, uskutočnenĺe divadelného predstavenia a dęmontáž scény, vrátane

potrebného zázemia podl'a požiadavi*k 5$ĺD {príloha č. 1"),

c) v deň uskutočnenia divadelného predstavenĺa zabezpečiť a na vlastné náklady uhradiť odplatu ľa služby

pľacovníl<ov na technĺckú spolupľácu pľi prĺpľave a realizácii predstavenia v amysle technických infarmácĺí

{prĺloha č. 1),

d) v deň uskutočnenia divadelného pľedstavenia zabeľpečiť a na vlastné náklady uhľadiť odplatu za služby

obslužného, pgäiarneho a bezpečnostného peľsonálu (šatnĺarky, uvádzačky, požiarnĺci a pod.},

e} zabeapečiť a na vlastné náklady uhradiť odplatu za ubytovanie s raňajkami v minimálne 3* hateli pre

technických a umeleckých pracnvníkov nasledovne: 1 n*c {26'06 _ Ż7.Üs.ŻÜl"8): 7 x jednopostelbvých

ĺzieb, 4 x dvojpostelbvé ĺzby {oddelené 1ÔÍka,

f} v prĺpade potreby zabezpečiť a uhľadĺť všetky potrebné povoienia na vjaľd k miestu konania predstavenia,

pľe nákladné auto s dekoľáciou a 2 vozidlá prepravujúce technických a umeleckých pracovnĺkov,

g} poskytnúť 5ND 4 vol'né vstupenl<y na divadelné predstavenie,

h) zabezpečiť a na vlastné náklady uhradiť odplatu parl<ovanie pre 1- nákladné auto a 2 služobné vozidiá pri

mieste l<onania divadeIného predstavenia,

i} zabránĺť v účasti nł divadelnom predstaveníosobáľn pod vplyvom alkohglu alebo iných omamných látoł<,

zabránĺť rušeniu divadelného pľedstavenia nevhodným správaním, zabezpečĺť aby takého osoby boĽi

ol<amžĺte odvedené mĺmo priestor hl'adiska'

2'3 SND sa zaväzuje dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a pĺ"edpisy o ochrane pred požiarmi pĺatné pre

priestory, v ktorých [:ude hosťovanie a ľealizácia dĺvadelného pĺedstavenia p*dl'a tejto zmluvy pĺebieha{

a s ktorýmĺje Divadlo povinné ich vopred oboznámiť.

3 sĺnančné podmĺenky

3']. Divadlo zaplatí SND za uskutočnenie divadelného predstavenia podl'a tejto znrluvy ľłonorár vo výške 3 8G$,_ €

netto (slovom: tritisíc osemsto euro). ľJivadlo uhradí odmenu na uáklade faktúry vystavenej 5ND so

spĺatnosťou do 1"4 dní odo dňa jej doručenĺa. 5s!il je oprávnené vači Divaldu uplatniť úrok z omeškania vo

výške Ü,05% z dlžnej sun'ly za kaŹdý deň onreškanla s vyplatením sr:my počnúe dňom, kedy nral byť zaplatený

h*noráľ podl'a tejto Zmluvy'

3.2 Ďivadio sa zaväzu']e uhradĺť licenčnĺí poplatky nasledovne:

a'I2%z hĺubých tržieb za predstavenie Matłjš*vi Bachyncovi, Halalovka 3Ü, 91]. Ü8 Trenčĺn, 5K 70 75ÜÜ Ü0ÜÜ

004CI L529 ].67Ü

3"3 Divadlo je povinné po odohraní preĺistaveni* zo strany ShND, zaslať oznánłe nie o pouŽití aĺchívnej hudby v

predstave ľlíochľannénłu zväzu autorsl<én"ru ÜSA. Dívacllo rrhľadí poplatky za použitie archívnej hudby na

základy doruČenej fal<túľy oci ÜSA. S}lD sa zaväzuje Divacllo inforĺnovať o dĺžre použĺtej archívnej hudby.

3"4 Zdanen]e honoráru podl'a ćlánku 3.1 bude vykonanĺ! podl'a platnej legislatívy Českej reBublĺky, a / alebo

v srj|ade so Zmluvou o zamedzení dvojitéhg zdanenia pľíjmov medzi $|ovensl<ou republikou a Českou

repr-rblikou.

3.5 Všetky prljmy vybraté a obdržané zÜ Vstupného na divadelné pľedstavenie patria Divadlu'

3.6 Prl.jmy z predaja prflgramov k divadelnému predstaveniu Batria SNJD' Üivadlo odovzdá iržby z predaja

Brogram0V povereném u zástupcovi 5N D po skončení divadelného predstavenia'

4 Všoobecnĺł podmEenky

4.l" V prípade neuskutočnenia predstavenia z dÔvodu vyššej moei {v prípade prĺrndnej katastroťy, živelnej

pohromy, štátneho snrútkui ponesie každá zmluvná strana svoje náklady'

Ą.2" Usporiadatel'môŽe zmluvľ_lę dohodnuté predstavenĺe zrušiť ua podmienok stanovených v tomto bode Zmlł:vy'

V prípade, že Usporiadatel'zruší dohodnuté dĺvadelłlé predstavenie na.lneskôr 14 dní pred jeho plán*vanýnr

uskutočnením, zaväzuje sa r.ĺhĺadiť SND storno poplatok vo výške 50% honoráľtl stanoveného v článku 3 bad

3'L teito zmluvy. V pľĺpade, že usporiadatel'zrłlší dohodnuté dĺvadelné predstavenie 13 dní a nrenej pľed jeho
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plánovaným uskutočnęním' zaväzuje sa uhradiť SND stoľno poplatok vo výške 75% honoráru stanoveného
v článku 3 bod 3.1 tęjtÜ zmluvy' Pĺsomné oznámenie n zrušení divadęln*ho predstavenia musĺ Usporiadatel'
zaslať SND pcštou, pričom rozhodujrjci je dátum odoslania, kt*ĺý sa zaväu uje v pĺípade pochybností

usporiadatel' preukázať.

4.3 V pľĺpade neuskutočnęnla divadelného pľedstavenia z dôv*du nezabezpečenia technických podmienok zo

stranY Usporiadatel'a, eaväzuje sa Usporiadatel'uhľadĺť SND zmluvnú pokutu vo výške honoráľu dohodnutého
v článku 3 bod 3.1 tejto zmluvy v plnej výške.

4"4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zrušenia pľedstavenia eo strany 5NÜ pred usl<ut*čn*ním predstavenia

okręm dôvodov podl'a bodov 4.1 a 4.s tohto článĺĺu Zmluvy alebo z dÔvodov podl'a bodov 4'Ż alębo 4'3 tohto

článku Zmluvy' LJsporiadatel' nie je povinný zaplatiť a uhradiť SNl0 v takomto prŕpade odnrenu podl'a čl' 3 bod

3'1 tejto Zmluvy, ako ani iĺré náklady st}vislaee s predmetným divadelným predstav*nĺm'

4.5 SNE sivyhradzuje právo pľípadnej znreny dĺ*tułrru predstavenia pre nńhle ochorenie člęna súboľu, ktoľého nie
je moŹľlé včas nahradiť, avšak po predchádzajrjcej dohode s Uspoľiadatel'om. Nł{hle ochoľeľłie je povinné

Divadlo lrezodkladne po jeho zistení nahlásiť Usp*riadatel'ovĺ. V prípade, že nedÔjde k dohode podl'a toht*
bľdu Zmluvy alebo nebude zo stľany iJsporiadatel'a možné eabezpečiť iný dátum preĺĺstavenia za podmienok

stanovených v tomtÜ bode Zm!uvy, povaŽuje sa divadelné predstavenie za zľušené a každá zmluvná strana si

ponesĺe svoje náklady.

4"6 SND vyhlasuje a plne zodpovedá za to, že všetky príslušné autorské práva ako aj práva súvisiaee s autorským

právam budú v súvislosti s realizácĺu divade!ného predstavenia riadnę vysporiadaná okľem povinłrostí

Uspcriadatel'a vyplývajúcich z tejto Zn"ĺluvy a stanovených t0tlto Zmluvou '

4.ő Usporiadatel' je *právnený vyhotovovať si z divadelnóho predstave nia obľazovó, zvukové aleł:o zvukovo-

obrazové złíznamy v maximálnej dĺžke 3 ľniĺlúty, ktoré ĺnÔžu byť použitó pre potĺ'e by aktuĺálnehCI spravodajstva

alebo pľopagáciu predstavenie len s predcháclzajłicim súhlason"ł ShJD. Uspoľiadate l'mÔže urobiť zázľ"ram celého

divadelného predstavenia pre arehívne účely, ktoľý však nesmie byť poskytnutý tretím osobám bez súhlasu

SND. Záznam dlhší ako 3 minťlty, s výnĺľnkou záznamu na archívne účely, nłusí byť predmetom osobitnej

emluvy,

5 Bcručcvanie

5'1" Výava, výpoved', oznánrenie alebo aĺĺýkolv*k iný právny ĺikon jednej zmluvnej stränY (d'alej len ,,úkon''} sa
považuje za dcručený druhej ľm|uvnej strane, ak bol uskutočnený na adresu pľe doručovanie druhej zmluvnej
$tränv uvedenú v záhiaví tejt* Zmluvv, resp' nä adresu, ktorĺl tát* zmluvná stranä naposledy písomn*

oznámila druhej zmluvnej strän*' úkon sa považuje za doručený dň*m, v ktorom druhá zmluvná strana úkon
prevzala alebo odmietla prevziať, al*b* v ktoľ*m sa zásiell<a vrátila späť ako nedoručená alebo neprevzatá

v odbeĺnej lehote.

5'Ż Ustanovenĺa tÖhto č]ánku sa p*užijú aj pľe oznamovanie bankového spojenĺa Zmluvných stľán, a to najmä
prostľ*dníctvom uvedenia tohto bankovĺĺho spojenia na pľíslušných daňových dokladoch, ktoľé bgli zmluvnej
5träne doručené.

5'3 Żmluvné stľäny sa zároveň zaviizujú oznamovať sĺ navzájom akékolVek uľfleny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú

potrebnĺá na prípadné uplatnenĺe úl<onu alebo bankového spojenia, najmä všetlcy zmeny týkajÚce sa uzavľetej

Zmluvy, umenu' či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo mĺesta Bodnikania, bankovtĺ

spojenie, z ktorého majťl byť platby vyl<onávané, banl<ové spojenie, na ktorý majú byť platby uhrédzané. Ak
niektorá zmluvná stränä nesplní trlto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdŕžala akýkolvel< úkon,

a zároveň zodpovedá za akúkolvek tal<to spÔsobenú škodu.
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'5"4 V prĺpade, ak je ustanovené v tejto zmluve nrožnosť doručovania písomnosti prostredníctvom e-mailu,
považuje sa za doručenú spĺáva, kt*rá je potvrd*ná druhou stĺanou na e-majlové adresy osôb nznačených
V ttxte Zmluvy, a v záhf avĺ tejto Zmf uvy. V prípade ntpťJtVľdenia e-mailove.i správy sa spréva považuje za
doručenú uplynutím 3 dní od dňa jej zaslania druhej zmluvnej strane na adręsu uvedenťt v záhlaví t*jto
Zmluvy, to nepIatí v prípade ak ide o správu súvisiacu s úkr:nonr, ktcłľý nrá vplyv na ukončenie zmluvy aleb*
zrušenie predstavenia.

6 Záveľečné ustanovenĺa

6'J" Právne vzťahy ustanovené v tejto ľmluve, ako *j právn* vzťahy touto ZmluvÖu neilpťävené sa spravujtl
právnymĺ predpismi platnými na území Slovenskej ľepubĺiky a podliehajŮ právnemu systému slovensl<ej
republiky. Všetky spÜľy' kt*ľé v súvislosti $ tÖutÜ emluvou venil<nú, sł zmluvné $tľäny zaväzujú riešiť
mimosúdnyľTt VyľÜvfiäním' V prípade, že mimosúdne vyrovnanie nĺe j* možnĺś, zm]uvné sträny sa dohodli, te
súdne konanie sa bude spravovať pľavidlamĺ a pľávnym poľiadl<om platným v 5lovenskej ľepubĺike
a prŕslušným súdom pľe k*nani* vo veci bude príslušný súd Usporiadatel'a podla pľávnych pľedpisov p1atných

v 5f ovensl<ej ľepublike.

6"Ż Všetky ŻíŤ]eny a dopÍnenia tejło zmluvy sa uskutočnĺa po vzájomnej dohode foľmou písomných číslovanýľh
a podpísaných c{g*1atl<ov'

6'3 V prŕpade Żíneny všeobecne zévŕĺzných právnych predpisov budri prísli"ršné usłanovenia tejto zmiuvy, pokial'to
bude nutné, uvedené d* súladu a ostaťné zmluvné us'tanovenia zostanú v platnosti' Neplatnosť nĺel<toľého
z ustaľiovení zľtluvy nemá za náslecjolę neplatnosť celej zľrllł-tvy.

6'4 Zmluva je vyhot*ven* v štyroch (4} exeľnplároch, z ktorých l<aždá stränä d*stane dve vyhotovenĺa
Neoddelite|'nau súčaEťou tejto zmluvy je pł"íloha č. ]' - Technickó złbezpečenie hosťovania 5ĺ!D.

6.5 "l"áto zľnluva nac$oľ:r1da platnosť dňom .!ej podpisu p*sieclnou zo zmluvných stĺ"áľł a účĺnnosť dňorn
nasledujúcim p* dni jej zveĺejnenia podl'a s 47 a zák. č' 40l]"964 Zľ:. Üĺ:čiansl<y zákonník v znení neskoľších
pľecłpisov a zák'č. Ż1"u2üÜÜ Z, z, * slobodľł*n: pľís1upe l< infornráciám. Üivadlo poďpisom súhlasí a beľie ĺ:a

vedoľnie, že v zmysle platných právĺłych predpisov bude Zmluva v ceĺostĺ, respłl ktíve jej podstatn;ĺ časť
zverejnená.

V Bratislave
'47'ż. ťa"r'Ý"

V Hľadri Králové ./Ł'722ą
c

ť).

zal. 1920

Mgr' art. Marián Chudovs
generá l ni/ riaditel' 5N D

lng' tva í\ľÍikulková /
ředitęlka Klicperova divadĺa

!! rllcľenoVo DIVADLo o.p.s.

?lľ|ĺ 99/g,soo 03 Hradec Králové
rco:275 04 689 tel.:495 5,t4 590

unľw.kllcpcrovodivadlo,cz 
(2)

' v v"-1""'""'v'1"
Mgr. art Mi{halVajdi
riaditel'Čino|rv sNil

I

\J ll v'l

an
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Príloha č. ]" k zmluve o usporiadaní
divadelného predstavenia č. .""'.'.'"....''...

Technické zabeup*čenie hostbvania sND

MIESTO KONANIA Studio Beseda, Klicpeľovo divadlo Hľadec Kľálové
DÁTUM AČAS

I(ONANIA
27'Ü6'2Ü18 o 16.ÜÜ

TECHNlCKÉ lNFÖRMÁť|t Ö pHHpsTAvHN I

JAVTSK0 /
oSVřTLtNlE / zvu(' /
VIDEO

Vyjaciľenie vedťlceho technickej prevádzky Činohľy 5ND: Predstave nĺe je rnoäné

v danom priestore a s ĺlaným vybavením ĺealizovať.

ČnscvÝ PtÁN A pŮu|AsÄvKY ĺ{Ä s["ĺjŽBY TĚcHrulcxÉ}|o pERsoNÁtll

príchod łęchnĺka; Ż7.06.20]"8 o Ü8'0Ü hod'
súboľ: Ż7'06.20t8 o 14.00 hod.

pnprava
pľedstavenia

27.6.20L8 od $8"ü$ hod vykladanie,
stavba,
svietenie, zvuk

Ž javiskovĺtechnici

{naimä pomoc pri

vykladaní a nanášaní kulís}

L osvetlbvač
1 zvukár
1 video technĺk

šatne 27.06.2Ü18 - od Ü8.00
1 šatńa pre tech. pľłcovníkov
1 pánska a 1 dámska šatňa

maskł!ľňa ĺĺmo od 12"$$

nieĺekvizitáreň

d'alšie požiadavky

Boužitie
otvoľeného ohňa

cigaľety

V Bratislave V llradcj Králové: ''
/D,?, b€

lng. Eva Milcul
ředitelka KlicBeľova divadla

Ę rucneRoVo DIVADLo o.p.s.
Dlouhá 99/9,500 03 Hradec Králové
lĆo:275 04 689 tel.l495 5t4 59o

www.kilcperovodĺvadĺo.cz (2)

Mgr' aľt ichalVajdička
sľ{D

Mgr' art. Mariłán ehudovský
generáiny riadĺtei' Sí! D
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