
SMLOUVA O UZAVŘENÉM PŘEDSTAVENÍ 
MORAVSKÉHO DIVADLA OLOMOUC 

a o poskytnutí navazujících služeb 

Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace 
tř . Svobody 33, 779 00 Olomouc 
zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 989, 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: ředitel Mgr. Pavel Hekela 
IČ: 00100544, DIČ: CZ 00100544 
bankovní spojení:    
(dále jen "MDO"), na straně jedné, 

a 

Univerzita Palackého Olomouc 
Přírodovědecká fakulta 
tř. 17. listopadu 1192/12, 77146 Olomouc 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: děkan PřF UP prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph .D. 
IČ:61989592, DIČ:CZ61989592 
bankovní spojení:    
(dále jen "PřF UP") na straně druhé, 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení§ 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o uzavřeném představení Moravského 
divadla Olomouc: 

Preambule 

MDO jako provozovatel prohlašuje, že je nositelem veškerých práv spojených s jeho vereJnym 
provozováním, zejména práv k užití děl autorů a výkonných umělců. MDO dále prohlašuje, že realizací 
tohoto divadelního představení nebudou porušena autorská ani jiná práva třetích osob. 

I. 
Předmět sml_?uvy 

Předmětem této smlouvy je závazek MDO zajistit pro PřF UP realizaci divadelního činoherního představení 
SLUHA DVOU PÁNŮ (dále jen "představení") v délce cca 2 hodiny 50 minut s jednou přestávkou, které se 
bude konat dne 4. ledna 2017 v 18:00 hodin v Moravském divadle Olomouc. Foyer bŤJde hostům PřF UP 
přístupné od 17:00 hodin. 

ll. 
Rozsah služeb 

1. MDO poskytne PřF UP na 18:00 hodin připravenou předscénu jeviště (před staženou oponou) a 1 
bezdrátový mikrofon s ozvučením. Na jevišti již bude připravena dekorace pro představení. 

2. MDO kromě zajištění představení dále zajistí: 
-službu osvětlova~ů a zvukaře dle potřeby uvedeného představení, 
-službu inspektorky hlediště, včetně uvaděček a šatnářek, přičemž šatna je zdarma, 
- tisk 398 vstupenek s cenou 0,- Kč za manipulační poplatek á 1,- Kč + DPH/ks (vstupenky budou 
připraveny k vyzvednutí na pokladně MDO po podpisu smlouvy (v pracovní dny 9:00- 18:00 hod.). 

3. PřF UP zajistí distribuci vstupenek, a tím usadí hosty do hlediště dle vlastních potřeb. 



4. MDO nebude zajišťovat prezentaci akce na svých plakátech a ve svých propagačních materiálech. 

111. 

Výše úhrady a platební podmínky 

Smluvní strany se dohodly na ceně za realizaci představení ve výši Kč 85.000,- Kč (slovy 
osmdesátpěttisíckorunčeských) včetně O % DPH a platbě za navazující dohodnuté služby, jak je uvedeno v 
čl. ll. odst. 2 této smlouvy. Platba za služby uvedené v čl. ll. odst. 2 této smlouvy činí 398,- Kč + DPH. 
Celková cena plnění dle této smlouvy představuje součet ceny za realizaci představení a platby za služby 
uvedené v čl. ll. odst. 2 této smlouvy. Platba ceny za realizaci představení a služby uvedené v čl. ll. odst. 2 
této smlouvy bude provedena na základě faktury, kterou vystaví MDO po podpisu této smlouvy se 
splatností 14 dní ode dne provedení plnění sjednaného touto smlouvou. Splatnou se fakturovaná částka 
nestane, nedojde-li k řádnému plnění sjednaného touto smlouvou. 

IV. 

Ostatní ujednání 

Jakékoli zajištění dalších služeb nad rámec stanovený touto smlouvou je možné pouze s písemným 
souhlasem obou stran. 

v. 
Sankce 

1. V případě prodlení PřF UP s úhradou faktury je MDO oprávněno účtovat PřF UP zákonný úrok z prodlení 
z dlužné částky uvedené na faktuře za každý den prodlení. 

2. V případě, že MDO neprovede předmět smlouvy z vážných důvodů v době dohodnuté ve smlouvě, bude 
smluvními stranami na základě společné písemné dohody stanoven jiný termín, kdy bude představení 
realizováno. 

Vl. 

Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdě]ších předpisů. 

2. Změny této smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemných, pořadově číslovaných dodatků 
opatřených podpisy oprávněných osob obou smluvních stran. ~ 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 
zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto mluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4. Tato smlouva se sepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž PřF UP obdrží dvě vyhotovení a MDO jedno 
vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

V Olomouci dne t. 11. 2o·?b 




