
SMLOUVA 0 REALIZACI DIVADELNiHO PREDSTAVENi ('3. DP2018026

United Arts & Co. z.s.
Se sidlem: Marciho 711/10, 108 00 Praha 10 - Maleéice
1C: 04447611
DIC: CZ0444761 1
Platce DPH: Ne
Jednajici: Zder'ikem Moravcem, éienem vyiboru
Email: zdenek@unitedarts.cz
Tel: +420 608 191 888
Bank. spojem': Fio banka, a.s.
Cislo Uéru: 2000 904 391 /2010
Registrovany Méstskym soudem v Praze, oddi] L vlozka é. 63545

délejen ,,United Arts“

Spoleénost: Kulturm’ dfim Blam’k
Se sidlem: Komenske’ho 22, 258 01 ViaSim
1C: 71237615
DIC; CZ71237615
Zastoupena: Markétou Pytlikovou. Fedielkou
Email: kdblanik@kdblanik.cz
Tel: 317 84 22 88

déle jen “‘Pof'adatel“

Spoiu uzavrely niie uvedeného dne, mésice a 1'01~:u tuto

Smlouvu 0 realizaci divadelniho predstaveni
podle § 1746 odstavce 2, § 2358, § 2586 a nésledujicich zékona (189/2012 Sb. nového obéanského

zékoniku a dale dle § 67 autorského zékona 6. 121/2000 Sb. v plamém znéni.

1.
PREDMET SMLOUVY

1. Pfedmétem této smlouvy je realizace divadeiniho predstaveni The Loser(s) na nédvofi zémku ve V1a§imi,
due 10. 2211i 2018 v 21.00 hod. Dalejen ,apfedstaveni“.

i\) United Art prohia§uje, Zeje v zastoupeni skupiny Losers Cirque Company oprévnéno udélit souhlas s uZitim
jejich uméiecch VYkOnCl a v tento souhlas s uZitim uméleckych vykonfi udéluje.

II.
POVINNOSTI SMLUVNiCH STRAN

1. United Arts 56 zavazuje realizovat pfedstavem’, dle podminek stanovenych touto smlouvou. A prejiméuméleckou odpovédnost za vykony uméicfi.

2. United Arts 56 zavazuje sdélit pofadateii konkrétm' technicke’ podminky nume’ k realizaci svého vystoupeninejpozdéji do 31. 5. 2018. Specifikace téchto podminek tvoi‘i prilohu 6. 1, které je nedilnou souéésti tétosmlouvy.

L...
) United Arts zajisti dopravu umélcfi a scénografickych pfedmétfi, kostymfi, rekvizit, které inscenacezahmuje, jakoi i v§ech nezbytnych prvkfi pro pfedstaveni, a to na misto umélecke’ho vykonu i zpét.
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United Arts 56 zavazuje, 2e neuzavre smiouvu s treti osobou brénici plnit zévazky sjednane’ v této smlouvé.
United Arts souéasné prohlasuje, ie takovou ani podobnou smlouvujii neuzavfeio.

United Arts 56 zavazuji odehrat predstaveni v odpovidajici umélecke’ kvalité.

Poradatel se zavazuje poskytnout United Arts prostory pro pfipravu, zkouseni a realizaci pfedstaveni tj.
zejme’na prézdny a éisty prostor s pracovnim, v den konéni predstaveni v dobé 0d 15h do 23h.

Pofadatel se zavazuje zajistit komplexni servis pro realizaci predstaveni, tj. osoby k zajisteni pofadku,
bezpeénosti, Ilklidu, uvedeni predstaveni apod.

Pofadatel 5e zavazuje zajistit parkovéni v blizkosti mista, dale dostateéné prostomou, uzamykatelnou satnu
pro rozcviéeni a uloieni osobnich veci.

Pofadatel zajisti potrebny L'iklid v prostoréch pouiivanych United Arts.

. Pofadatel se zavazuje zajistit odpovidajici technicke zajisténi nutné pro realizaci predstaveni. Tim se rozumi
zejména podminky pro predstaveni dle pfilohy <3. 1 této smlouvy.

. Pronajimatel zajisti na prfibeh zkousek a predstaveni zodpovédnou osobu ( Marketa Pytiikové tel. 317 84 22
88) pro reseni provoznich za'leiitosti. Oproti tomu uréi néjemce odpovednou osobu (Zdenék Moravec tel.:
+420 608 191 888 ) pro spoleéné feseni provoznich zéleiitosti.

111.
ONEMOCNENi UMELCE A JINE DIDIVODY PRO NEI'JCAST

Pokud akrobatické skupina Losers Cirque Company v dobé konéni akce neni schopna plnit povinnosti
plynouci z této smlouvy (zejm. onemocni~1i néktery Z éleni’i nebo je zranén), je United Arts povinno tuto
skuteénost neprodlené oznémit Pofadateii. Déle je povinno tuto skuteénost dolozit (napr. lékafskou
zprévou).

v.
FINANéNi UJEDNANi

Poradatel 5e zavazuje zaplatit United Arts za realizaci divadelniho predstaveni dle této smlouvy odménu ve
vysi 65 000,— Ké (slovy: sedesét pét tisic korun éeskych), dale jen .,odména“. Déle cestovni néklady ve vysi
4.140,— K6 (slovy: étyri tisicejedno sto étyricet korun éesky’ch).

Odména a cestovné bude United Arts vyplaceno na zéklade faktury, vystavené United Arts po realizaci
pfedstaveni, se splatnosti 15 dnfi 0d doruéeni faktury Poradateli.

Fakturaéni udaje jsou uvedeny v zéhlavi smlouvy v platne’m znéni.

Smluvni strany sjednévaji, 2e faktura je povaiovéna za doruéenou, byla-li zasla’ma na emailovou adresu
uvedenou v zéhlavi smlouvy ve formétu PDF.

Odména a cestovné bude vyplaceno United Arts bezhotovostnim prevodem na L'Iéet United Arts uvedeny
v zéhlavi této smlouvy.

v1.
SMLUVNiPOKUTA

V pripadé nedodrieni spiatnosti faktury die 61. V2 této smlouvy se Poradatel zavazuje uhradit smluvni
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pokutu ve vyéi 0,5% 2 celkové odmény za kaZdy zapoéaty den prodlem’ s fihradou faktury.

V pfipadé nekoném’ Akce ve sjednaném terminu zdfivodfi leil’cfch vyhradné na strané Pofadatele nérok
United Arts na odménu nezaniké. To plati i v piipadé, 2e nebude moiné pfedstavem’ uskuteénit z dfivodfi
nepfiznivého poéasi.

VII.
PLATNOST SMLOU V Y

Tato smlouvaje uzavi'ena na dobu neuréitou.

Pfi hrubém poruéem' povinnosti vyplyvajicich ztéto smlouvy maji smluvm’ strany nérok na odstoupem’ 0d
smlouvy.

Uéinky odstoupeni 0d smlouvy nastévaji okamiikem doruéeni pisemného projevu vfile druhé smluvm’
strané. Odstoupeni 0d smlouvy se nedotyké zejme’na nérokfi na néhradu §kody, licence, povinnosti
mléenlivosti.

V pfipadé, :Ze Pofadatel p0ru§i své povinnosti plynouci z této smlouvy, mé United Arts narok na odstoupeni
0d smlouvy anii by zanikl narok na sjednanou odménu.

VIII.
SOUHLAS UMELCE

United Arts 2a skupinu Loser(s) udéluje souhlas se zobrazenim jme’na a podobizny, zvukového éi
obrazového zéznamu tYkajiciho se osob skupiny a projevfi osobnl' povahy 2a L'léelem propagace pfedstavenl’.

O \IIX'DUVERNOST
Smluvm' strany se zavazujl' zachovévat mléenlivost o veékerych fidajich v souvislosti se vznikem,
podminkami a realizaci této smlouvy. Tyto okolnosti jsou pro ['16e te’to smlouvy povaZovény za pfedmét
obchodm’ho tajemstvi podle obchodniho zakonfl<u.

x.
ZAVEREéNAtmTANOVENi

Smluvni strany se dohodly, 2e préva a povinnosti Z teto smlouvy se fidi prévnim Fédem Ceské republiky,
zejména pak pfisluEnymi ustanovenimi zékona 6. 89/2012 8b., obéansky zékom’k, vplatne'm zném’ a
autorskeho zakona é. 121/2000 Sb. v platném znénl’.

Obé smluvni strany berou na védomi, ie tato smlouva bude Statutémim méstem Prostéjov uvefejnéna v
registru smluv dle Zeikona o registru smluv (340/2015 Sb.) V§echny informace uvedené ve smlouvé jsou
povaiovany za vefejné.

Umélec se zavazuje, 2e nebude bez souhlasu producenta poskytovat fietim osobém Zédne’ cenové, kalkulaénl’
ani jiné udaje souvisejici s plnénim této smlouvy, kromé povinnosti vyplyvajicich z éeskych prévnich
pfedpisfi.

Strany této smlouvy prohlaéuji, 2e mohou uzavfit tuto smlouvu a 2e jsou schopny konat a plnit dle této
smlouvy. Strany te’to smlouvy se zavazuji. 2e neuéim’ iédné przivni fikony. ze kterych by vznikly nebo mohly
vzniknout zévazky v rozporu s touto smlouvou éijejim plnénim, anebo by tuto smlouvu obchazely.
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5. Neplamost nékterého smluvniho ustanoveni nemé za nésledek neplatnost celé smlouvy, pokud se nejedné o
skuteénost, se kterou zakon spojuje takové fiéinky.

6. Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ kazdé ze smluvm’ch stran obdril’ pojednom.

7. Smlouva nabyvé uéinnosti dnem podpisu obéma smluvm’mi stranami.

8. Veékeré zmény nebo doplr'lky této smlouvy musi bYt uéinény pisemnou formou a se souhlasem obou
smluvnich stran.

9. Na dfikaz souhlasu se skuteénostmi shora uvedenymi pfipojuji smluvni strany m’Ze své vlastnoruéni podpisy.

LWVN/ //'L’«i 6/ 5W?V Praze dne: V Pmstéjfivé dne: ................ V..........
Zdenék Moravec (United Arts) Markéta Pytli{k va
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