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0 ZA]IŠTĚNÍ UMĚLECKÉHO rioŘADU
podle ustanovení § 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., občanslý zákoník mezi:

i. PořadLteL|em                                                            2. Dodavatelem

|                                                          Zapsána v oR, vedeným Městsfm soudcn v pmze, oddil c, v].154š7j
á v praze.dne: 24.10. 2018                                Číslo smlouvy: 15/2019

1. Předmět smlouvy
Dodavat
David 1]

1seza.v?zig-epvrop,ořadatelezajistitreaHzacipředstaveni'DIVADLAUNGELT:
- smENENÝ sTRop ředstavení

Pe;3erozbŤri;.:gc:
dva nesmiřitelné při'stupy k životu a jeden společný pocit viny, ktereho se

#eá:JpiwŘe:#uĚá,st#vĚÉ#iásg#i,:ž#eáveřtžjeí#cťťpešeti#ggRwt
Datum, hodina, místo konání:   Karlovarské městské divadlo

DÍvadelní náměstí 21
27. 2. 2019 /středa/

.. -~Tr_ -,  `„--  .` -Lr-`-~ ---- T-`T  -~.--r 7r~~-~ -Začátekpředstavení: 19:30 `hodiď
Dádanéplakáty:20ks

H. Cena i)ořadu
Pořadatel se zavazuje uhradit dodavateli do 14-ti dnů po_u_sku_te_čnění_si ednmého`.i]ředstav_em'2
Eizákladě~wstavenéTakí]mr_cennmředstavení ve výši

__,___`_,___[..,,~_,~~~L-`danatp_1f}.
Cena   zahmuje   cenu   představem',   honoráře   imělců,   piodukční   a   technické   zajištění
představení, poštovné, vyžádané plakáÝ.
K€eněpřeesÉ±!gnib_ude_DřiDočtemdonmvadle_uÉetý.ch_EIJQgLe_tÉ_z±!Ěic_h_tgp_9qŤe*
DOD- -,

_         _---_---- =-J-
Pořadatgl se dále. za=±az!±i±+[±Lso±o_sti =LzriÉŠEi±ipředstavení uhradit autorstcé honoráře, a to
ve výši                                                                                      z celkových hririýri tižéb za představení
+ režijní srážka, DPH a-bankoimí výlóhy agentuře DIIIA, z. s„ Fhátkého 1,  190 03   Práha 9 na
záldÁldadě   JHášení   o   tržbách",   které   pořádatel   zašle   nqjpozději   do   10.   dne   násled±jícflio
kalendářního měsíce po odéhraném představení na adresu agentury, včetně data a místa konání
představení. Pořadatel dle  §  1888  odst.  1.  Óbčanškého zákoníku podpisem té€o  smlouvy přebírá
povínnosti  provozovatele  @IVADIO  UNGELT  s.  r`  o.)  vůči  nostte]ům  autorskýéh  práv.

;)r't}\'..``}/L:ťi{ií`i`Jjit::í:ťšLÍ!|.`n:i;i`}:.`ii`:``.,`t`!:'``:,``u,F;;::`Í``í`:,``'i:`',!i„:.::`i:{:::`,:`í,\:`..,T.:.`:],',jt::'L`,:;Si,|ý,Í\:::.\'``,:.:.Lr`.:`\`:::``|:`'`':Í,ms}j.
svým podpisem rovněž zavazuje umožnit agentuře DHIA, z. s. kontrolu svých účetních dokladů
za účelem  správnosti  hlášení  o  tižbáčh  zpředstavení.  Pro  případ prodlení  s  platbou  odměny
vznká smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky agentuře DHIA, z. s. za každý den prodlení.
VLPĚÉ3děl2=Qdlenis` dodáníriLhlášením o tÉbáti `miká smhivní pokuta agentuře DmA. z. s. ve



111. Součinnost p ořadatde
Uskmečněnípředstavenípodletétosmlouvypotvrdípořadatelpodpisemvedoucflnusoúbom.
Technické podmínky představení - pořadatel zqjistí:
Jevíště a Zákulísí..

ů   možnost vstupu do divadla 3 hodiny před začáťkem představení,
ů    pomocjevištnflo teóhnika 3 hodiny před začátkem představení,
í}    1 hodinu po představení volné jeviště (úerušený úklid naší dékorace)
0    čisté osvětlenéjeviště,
ů   cca 5 - 6 metrů od kraje forbíny tah, na který připevníme černý výkryt, za kterým

musí zbýt ještě mínimálně 2 metry prostoru pro rychlé herecké převleky,
Ú   nutno použít pro udycení dekorace vruty do podlahy jeviště !!!
ů    za horizontem líčící stoldc (i na rekvizitý) se světlem a zrcadlein + štendr na kostýniy,
Ú   možnost dorozumívání mezi zvukařem, osvětlovačem a inspicí ®ěhem představení i při

Žkoušce}
í}   kdispozici  herecké  zázemí  -2   samostatié  uzamykatehé  šaíny  (1   žena,  2  muži)

s hygienickým vybavenh a samostatnýmí toaletami oddělenýri od diváků,
fl    drobné občerstvení (nealko - džus, nrinerální voda; káva; ovoce, lehké občerstveno.
ů    zg.íštění prodqje našich programů,
fl   zqjistit zákaz konzumacejídla apítí pro diválqr během představení v hledišti (hedodržení a

nesplnění této podmínky může být důvodem k okamžitému tkončení; re§p. nedokončení
představení Divadla Uhgelt;  přičemž  není  dotčen nárok na náhradii honoráře  Divadlu
tJhgéltvjehophévýšD,

gz:;:==:gget:ángťi#?á#,ná#Goátl#eEvymký
2 m ajedna dodáÝka nákladní vysoká 2,8 m),

í}  ~dostatečně  vytopené   Zázemí-pro-herce -+   jevíšóě   (Éiěhem   celého   představěhí
i zkoušky!}

ůĚŽĚEffi§##ázk°ušlvvprQSÉ2ĚáeHdÉHiE±
Zvukovátecluúka:`

Ú    stereo ozvučení s dostatečným výkcmem vzhledem k počtu diváků v sále,
fl`    otevírací okno v kabině nébo kvalitní odposleóh,
a   přímý pohled z kabiny najeviště,
fl   2x  n®   přéhrávač  nebo   2x  CD  přelirávač  nébo  1\0   +  CD  přéhrávač   s   fimkcí

AtJTOPA-,
í}   pomcm místiiího zvukaře 2 hodiny přéd začátkem představení i během celého předstai"í

Osvětlovací technika:
ů    minimálně s divadelních refléktorů zepředu a 4 portálové refléktory se stmívači,
fl   programovatehý osvětlovací pult s možností tvorby submasterů,
a    3 samostamé stinívatelné zásuů.najevíšti / v portálech,
í}   DMX z osvětlovacího pultu vyvedený na jevíšti ®ro připojení naších l.ED světel),
í}   2 ks modré filtry,
ů   přímý pohled z kabiny najeviště,
ů   pomoc  místního   osvětiovače  2  hodiny  před  začátkem  představení  i  během  celého

představení.

?::É#=:=:##;:::::a:::ť:::Tl::!,Ťťzázeri,musíbftpřipravenaminimálně3 hodiny pimřtke-m představení!!_!    /
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I)ro přesnou domluvu se, pi.osím. kontaktujte s našimi techniclÝmi pmcovnilq7!

Představem' se hmje s přestávkou a trvá cca 2 hodiny ®řestávka cca po 55 minutách).

IV. Závěrečná ustanovení

Smlouvu uzavírají dvě smluvní strany a je vyhotovena ve dvoů exemplářích, po jednom pro
každou smluvní stranu Nedflnou součástí této smlouvy j sou Všeobecné podmínlsr a přiložené
technické podmínlgr představem', s nimiž pořadatel vyslovuje svůj souhlas a stvmje jej svým
podpisem. Pořadatel záva2ně potvrzuje svoji platební schopnost k úhradě všech položek ve
snn uvě.
V pň'padě prodlení pořadatele s úhradou ceny za předstawení a dopravného dle této smlouvy
se pořadatel zavazuje uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za
každý den prodlení.

Pořadatel  se  zairizuie Dfi propagaci vždv uvádět _imém všech autorů i všech účinku_iících.
včetně informace. že se iedná o Dořad Divadla Ungelt maha.

Divadlo  Ungelt  s.  r.  o.  bere na vědomi',  Že tato  smlouva může být pořadatelem po jejíri
podpisu  zveřejněna v Registm  smluv  dle  Zákona  o reĚstni  smluv  č.  340/2015  Sb.  Obě
smluvní  strmy prohlašují,  že  skutečnosti uvedené  v této  smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství - s výíímkou uvedem' ceny. která ie obchodním taiemstvím - a udělují svolení
k jejich zpři'stupněm'. Sirilmmí strany jsou si vědomy, že přebírají osobní údaje a pot`mijí, že

~t-~m~~kjŤji-Čh-Óčff-an~ě-.ÁšěTJ15Ůďórií<ň'ditNáříž-e~riíúEvropskéhoparlamentuaRadyEU2016/679ze

dne 27. 4. 2016.
'/#_/__.2_í.40.ýf)í#

'    P°řiffi[vARsiÉ RĚ§TSÉDmADLo, o.pS.

sesídlemMoske`'s'kfi2035#l,Kflrlovyvdnr
pracovištěDivsdelnlnáměsú21

360 01 KARLOVYVARY
IČ: 28041241

V Praze dne 24.Í 10. 2018
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DýADro tjN`GELT s. r. o.
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DWAíičřŤS[iGELT

všEOBEcpú PoDMÍMry iE Smou`Ě 0 ZA"šTĚNÍ uMĚLECKÉHo poŘADu
(plat{od1.1.2010doodvoláníprovšechnypořadyDivadlaUngelts.r.o.,dálejenDU)

1. Umělec+soubor se dostaví na mlsto Představení včas, tj-. ták, aby byl schopen zahájit své vystoupení
vesjednanoudobu.Uměleclývýkonprovedesvědomitěavcelémsjednanémrozsahu.

2. Pořadatel se zavazuje být pojištěn pro případ úmzu a majetkových škod účírik`ijících, zjejid stTany
průkamě  nezaviněných,   v objektu  konání  pořadu.   Vpřípadě,   že  pořadatel  pojištěn  nenL   nese
odpovědnost k pos]gmti náhrad sám.  Pořadatel a DU neodpovldajl za případné .úmzy  a majetkové
škody účinkujících cestou

3.  Pořadatel  je  povinen  zajistit,  aby  představení  bylo  připraveno  řádně  po  stiánce  společenské,
teclmické. bezpečnostn[ a hygierické. Pořadatel rovněž 2ajisti součimost svého ted]nického perscmálu
talg  aby  Ínscenace  po technícké  stránce  byla přípravena  vždy mhímálně  1  hodhu před začátkem
představenLjind(siDUvyhrazujeprávoposunouídomluvenýzačátekpředstavení.

4.  Pořadatel zajistí,  že bez  předchozílio  svolení DU nebudou bmem  akce  pořizovány  obrazové  či
zvukové   záznamy  uněleckých   výkonů   mi  nebudou  prováděny  jejich  přenosy,   vyjma  případů
povolených zákonem, a bude o tom infomovat předem diváky.

5.  Bude-n  smlouva  vypově2"a  do  7  dnů  před  sjednaným  vystoupením  ze  strany  pořadatele,  je
pořadatel povineD uhradít PU polovínu ze $6dmné ceny představení a pokud se tak stane ze strany
riělce-souboru je mělec-soubor povinen úhradit pořadateli a DU polovínii prokazatelně vznfflých
nákladůkpříj?ravěazajištěnípředstaveni'.
Bu`de-]i  smlouva  vypovězema  ve  můtě  kratší  ják  7  dnů  před  sjednaným  wstoupením  ze  strm:y
pořad@tele,jepořada±elpovinefluhraditDUcelou§jednmoucenupředstaveníiapokudsetakStaneze
si[€pyuiiiělce-souboru,jeuměleo-souborpovínenúmditpořadateliaDUprokazatelněvznjklénáklady
k přípravě a 2ajištění představenf. Neuskutečnl-1i se sjednané vystoupení bez předchozího vypovězení
smlouvy  Tínou  pořadatele  (za  což  se  považiije  i  nedodržení  technických .podmínek  pro  zajištění
představem),jepořadatelpovhentihradítDUcelousjednanoucenupíedstaven{(riímodůyodyvbodě
6) a pokud se tak stane vhou mělce-sout)orii je umělec-soul)or povinen uhradít pořadateli a PU
prokazafehěvzníklénákladykpřípravěa2ajíštěnípředstavení(riímodůvodyvbodš®.

6.Bude-nvystoupeníznemožněnovaůsledkunepředvi'dméudálostičineodvrati`telnéudálostÉležíci'
inímovůlismluvníchstraubnapř.přírodníkatastroíá,epideiníe,úřednízákaz,kómplikacevdopravěpři
cestě  na  m'sto  vystou]ení nezaviněné  souborem,  závažné  onemocnění  nebo  úmrtí  v rodině  člena
soúboriLměnavobsazenívdivadle,kdejeherecvtrvalémmgažmáapod,majloběstranyprávood
smlouvyodstotpitbeznárokůnafinančnínáhraduškody,polaidsenedohodnoujínak(např.domluvení
náhmdního termínu).

7.Nepřízrivépočasí,malýzájemovstupenlq/apod.nejsoudůvodemKodstoipen{odsmowy.Pokud
bylo  vystoupení  p]ánováno  na  přírodní  pracoviště,  2ajistí  pořadatel  v přl'padě  nepřmivého  počasí
náhradní kryté i]rostory.

8.  Uriělec-soiĎor .zphomo.cnfl DU,  aby jeho jménem  sjednával vystoupeni',  uza`úal  a podepisoval
knímsnilowyadodaflysmluvavyúčtovalapře`mlsjednmouodměnuanáhrady.

•    9.  Oběma smluvním  stranám nenáleží žádná jiná phěnL než miá jsou uvedem ve  smlouvě.  Obě

smluvnistranysezava"].ínesdělovatskutečnosti,k[erésefflcqjífinančníchzá]ežitosti,třetímosobám

pořadtie{ť#r"áti###ti%n%u"#ihomz5h°dmoE.dnůvoddo"č.enís_do±.ě.ní€.off,e9''?h9d?-_Í_|?e.-.Ff.ZaĚž#š.
ožadc„a
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se   všemi_

Pořadatel,|Č,Dlč
EffiistÉĚEsffinmDLo,op.s.
sesídlcmMc}ske'tská2035&1,KariovyVaqí

pracovíš{ě Djvadelní náměstí 21
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