
REGISTR SMLUV| a 07' 2018

.: Smlouva
o pľovedení divadelního představení

uzavŕęná podle ust. $ l746 odst. 2 zétkona č). 8912012 Sb., občanský zákoník,
vę znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1. Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
se sídlęm Lidická 1863/16,602 00 Brno
zastoupená ředitelem Stanislavem Mošou
ICO: 00101397
DIČ: CZ0010l3g7
zapsaná v obchodním ľejstříku u Krajského soudu v Bľně, oddíl Pr, vložka 35
bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú. 5703762ll0l00
(dále také ,'MdB" jako rea|izátot divadelního představení)

2. KLICPEROVO DIVADLO o.p.s.
Dlouhá 9919,500 0l Hradec Kľálové
zastoupená ředitelkou Ing. Evou Mikulkovou
ICO:275 04 689
DIČ: CZ27504689
zapsaná v obchodním rejstříku u Kľajského soudu v Hradci Králové, oddíl o, vložka 142
bankovní spojení: KB HK 35-706677023710100
(dále jen,,objednatelo')

I.
Předmět sullouvy

Podle této smlouvy sehraje Městské divadlo Brno pro objednatele na scéně Klicperova divadla
dne 28. záŕí20l8 se začátkem v 19:00 hod.

představení: Lakomec

II.
Cena a platební podmínĘ

l. Za ptovedené představení uhľadí objednatel ve prospěch MdB sjednanou odměnu ve výši
120 000'- Kč (slovy: stodvacettisíc Kč), kulturní služby jsou osvobozeny od DPH dle $ 51 a

$ 61 písm. e) zákonač.235l2OO4 Sb., o dani zpÍidané hodnoty. Úhrada odměny za představení
bude pľovedena bankovním převodem na zźkladě faktury, kterou MdB vystaví po odehrání
představení. Splatnost faktuľyje 14 dni ode dne doľučení.

2. objednatel dále uhľadí náklady na dopľavu, které MdB vzniknou v souvislosti sręa|izací
sjednaného představení (dopľava osob a dekorací). Úhrada bude provedena na zálkladě
samostatné faktuľy vystavené Městským divadlem Bľno na zák|adě výkazű přepľavních
vozidel. Splatnost faktury je l4 dnů ode dne doručení.

3. Úhľada autorsĘch honoľářů objednatelem:
objednatel jako pořadatel představení v podobě dodané a nastudované MdB bude vybírat
vstupné za divadelní představení. V této souvislosti MdB poskýuje objednateli podlicenci
k uvádění představení dle této smlouvy a objednatel ve smyslu ust. $ 1888 odst. 1 občanského
zákoníku přebírá povinnost uhradit níže specifikované autorské honoráře z hľubých tlžeb ze
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vstupného (včetně podílu event. předplatného) ve výši, kteľá vyplývá zlicęnčních smluv
uzavřených MdB, a to:
- 12 o/o zastupující agentura DILIA, divadelní, liteľární, audiovizuální agentuľa z. s.,

Krátkého l, l90 00 Praha 9, (6 yo Zuzana Čtveľáčková _ překlad , 4 y, Stanislav Moša -
úprava hry,2 7o Stanislav Moša - retie).
Způsob úhrad}': nejpozději do l0. dne měsíce následujícího po provedení představení
písemně nahlásit DILIA hrubou tržbu zapředstavení, DILIA vystaví fakturu na úhľadu
autoľského honoráře. V případě nedodľžení termínu hlášení tľŽeb DILIA _ sankce 50 Kč
denně zakażdý den prodlení' v případě prodlení s úhradou faktuľy sankce O,l yozdluźené
částky zakaždý den prodlení.

- 3 o/o Miľko Vuksanovič _ scénická hudba. Autor je daňovým rezidentem Slovinské
ľepubliky' uplatní se přenesená daňová povinnost - objednatel faktuľovanou částku přidaní
DPH v Ceské ľepublice. Bydliště autora je Ajševica 47, 5000 Nova Gorica, Slovinsko,
datum nar.22.6.1962.
Způsob úhrad},:
Nejpozději do 3 dnů po pľovedení představení nahlásí objednatel MdB (na email paní
Moniky Králové kralova@mdb'cz hrubou trźbu zpředstavení včetně podílu ęvent.
předplatného. MdB nahlásí tržbu zahraničnímu autorovi. Se zahľaničním autorem je
dohodnuto, že vystaví fakturu na úhľadu autorského honoráře přímo na objednatele.
odměna je splatná na zélkladě faktury (daňového dokladu) vystavené autoľem. Faktura
autoľa bude objednateli zaslźlna emailem prostřednictvím MdB.
Upozornění! Podle článku 12Mezinárodní smlouvy mezi Českou ľepublikou a Slovinskou
republikou o zamezení dvojího zdaněni v oboru daní zpříjmu a z majetku (vyhlášená v ČR
pod č. 21411998 Sb.) a zákonem č). 586l1992 Sb., o daních zpŕíjmů, ve znění pozdějších
předpisů' musí být hrubá částka licenčních poplatků za użití scénické hudby (základ daně)
zdaněnav ČR zvláštní sazbou daně (tzv. sľážkovou daní) ve výši 10 Yo.Tuto daň autoľovi
srazí apříslušnému finančnímu úřadu odvede objednatel a zašIę autorovi potvrzení
ťrnančního úřadu o zaplacení daně. Autor je obeználmen s tím, že o zaplacenou daň bude
sníźena úhľada fakturované odměny.

objednatel je povinen umožnit zastupující autoľské agentuře a autorovi kontľolu účetních
dokladů za účelem ověření správnosti hlášení.

nI.
Další ujednání

l. objednatel zajistí pľo MdB v den představenítj. dne 28.záÍí 2018 od 01,00 do 24,00 hod. volné
jeviště azajisti
- službu při vykládce dekorací' stavbě scény, instalaci ozvučení a osvětlení a při demontáŽi

dekoľací,
- služby při obsluzejevištních technologií během zkoušky a představení
a uhradí náklady s tím spojené.
Upřesněný časový plán dodá MdB objednateli nejpozději do 30. června 2018.
Představęní trvá 3 hod. s jednou pauzou 20 minut.

2. objednavatel dále zajisti a uhradí ubytování techniky na den 27. zźňí 20l8. Počet osob bude
upřesněn do 30. čeľvna 20l8.

3. objednatel zajistí propagaci představení, které je předmětem této smlouvJ a distľibuci lístků.

4. objednatel dáie zajistí řádnou přípravu a úklid hlędiště, jeviště, hereckých šaten, pľovoz šatny
pľo diváky. V zimním období musí být zajištěno výopení prostor minimálně na 2l stupňů.

5. V případě, že by se představení neuskuteěnilo z příčin na stľaně objednatele, uhradí objednatel
na účet MdB 80 7o smluvené odměny.
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6. Jestliže by nastaly nepředvídatelné okolnosti na straně MdB, bránící uskutečnění představení'
je MdB povinno oznámit tuto skutečnost objednateli a dohodnout se na možném náhradním
teľmínu nebo titulu.

7. Z důvodu případů tzv. vyšší moci (živelná pohľoma, národní katastrofa apod.) jsou obě smluvní
strany oprávněny odstoupit od smlouvy. V takovém případě nemáżádná stľana náľok na úhradu
nákladů.

8. Ve věcech týkajících se této smlouvyje zaMdB pověřena jednat paní Monika Králová, manaŹer
divadla' tęl.:736 522 384, kralova@mdb.cz
Za objednatele je ve věcech této smlouvy pověřena jednat paní Kateřina Vápeníková, tajemnice
uměleckého souboľu' tel:725 059 679, taiemnicę@kl i cperovodi vad l o. cz

IV.
Bezpečnostní podmínĘ

1. V případě konání požárně nebezpečných pľací, tj. použití otęvřeného ohně, kouření, dýmových
efektů, apod. podá odpovědná osoba MdB inťormace o pľůběhu takové akce jevištnímu mistrovi
v místě hostování.

2. MdB potvrzuje, že jeho vlastní technické prostředky a elektrická zařízení používaná při
představení splňují podmínky ČsN a mají platnou revizitěchto zaŕízeni.

3. MdB se zavazuje dodržovat ve všech prostoľách místa hostování zákaz kouření.

4. MdB se zavazuje ľespektovat vnitřní předpisy B0ZP a Po objednatele, se kterými objednatel
MdB seznámí.

v.
Záněrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stľan' které nejsou upľaveny touto smlouvou' Se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, postupně číslovanými dodatky.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, přičemž każdá smluvní stľana obdrżí po dvou
vyhotoveních.

4. Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dlę zźlkona č,' 34012015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv (zákon o
ľegistru smluv), v platném znění' Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy
v ľegistľu smluv podá MdB.

5. Na důkaz souhlasu s obsahęm této smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

V Bľně dne Aś, ć l-ał< V Hradci Kľálové dne !..?..,..6'.,.U 'ť
za Městské divadlo Brno' příspěvkovou za KLICPEROVO DIVADLO o.p.s':

StanisÍb1ĺ Moša, ředitę_tđ f,*'t}ł-r . I"ľ^

ru
Mikulková' ředitelka
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