
Dodatek č.1 

Institut umění - Divadelní ústav 
se sídlem: Celetná 17, 11000 Praha 1 
IČ :00023205, DiČ: CZ00023205 
Bankovní <n()IPn;' 

jednajicí Ing. Pavlou Petrovou, ředitelkou 

(dále jen jako "přikazce") 

a 

Mário Kunovský 
se sídlem: Klášterní 997/23, 326 00 Plzeň - Východní Předměsti 
IČ : 06293808 
Není plátce DPH 
Žívnostenské oprávnění vydal Úřad MČ Praha 1, č.j. UMCP1124925/20 17 

(dále jen jako "příkazník") 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, 
v souladu s ustanovením v čl. V. Příkazní smlouvy ze dne 1.8.2017 tento 

Dodatek Č. 1 Příkazní smlouvy: 

Bod 1.a 2. Článku I. Předmět smlouvy se mění následovně: 

1. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje, že bude pro příkazce vykonávat na jeho účet a 
jeho jménem produkční a organizační práce pro Pražského Ouadriennale scénografie a 
divadelního prostoru, které se koná v roce 2019 (pa), a manažerské práce pro projekt 
"EMERGENCE From shared experíence to new creatívity. Livíng HeritagelReframing Memory". 

2. Čínnost příkazníka uvedená v předchozím odstavcí spočívá zejména v 

- produkční spolupráci na organizaci jednotlívých akci v ČR i zahraníčí 

- spolupráce a podpora hlavního manažera pa 2019 

- produkční zajíštění projektů pa (sympozía, projekt Emergence, projekt Modely, pa 2019), realizace 
zadané práce v dohodnutých terminech 

- komunikace s partnery pa, kurátory zemí a regíonů , účastníky pa 2019, mezínárodním uměleckým 
týmem 

- příprava a vedení rozpočtů, harmonogramů, zajíštění techníckých požadavků manažerů projektů 

- vyúčtován i dílčích projektů 

- koordinace s produkcí české výstavy 

- produkce jednotlivých částí pa 2019 

- komunikace se zeměmi, rozesílání dopisů 

- příprava, management a produkce projektů EMERGENCE (Portfolio Revíews & Mentoring, pa Studío: 
Common Design Project Ubu Roi, Student Internship Program, Fragments, Emergence Exh ibition , Site
Specific Performance Festival, pa Studio: Masterclasses, pa Studio: Student Performance Festival). 

a dalši činnosti dle zadáni příkazce 

, 



(dále jen "obstarání záležítostí"), 

Bod 1, a 2, čl. II Úplata a úhrada nutných nákladů Příkazníka se mění následovně: 

1, Příkazce se zavazuje zaplatit příkaznikovi za činnost řádně vykonanou podle této smlouvy 
celkovou úplatu ve výši 5BB 750,- Kč (slovy: pět set osmdesát osm tisíc sedm set padesát korun 
českých) , přičemž hodinová sazba je 250 Kč , 

2, Úplata je splatná na základě faktury příkazníka (řád ného daňového dokladu), v níž musí být přesně 
specifikovaná činnost prováděná podle této smlouvy a zároveň přesný přehled hodin, po kterou 
byla konkrétní činnost prováděna, Práce pro projekt Emergence budou vykazovány na timesheetu, 
který bude příložen k faktuře - vzor viz Příloha Dodatku , Splatnost faktury nesmí být kratší než 
patnáct dnů od jejího doručení příkazci. 

V Praze dne 10,10,201B 

Ing. Pavla Petrová 

Institut uměnl ~ Dlvadeln! ústav 
Arts and Theatre Institute 



TIMESHEET 

Project reference: Emergence - 597298·(REA-1-2018-1-CZ-CULT-COOP2 
Name of benefici ary: Arts and Theatre Institute 

Name of staH member: 
Calendar ear: 2018 
Calendar month: October 
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Summary for this month 

• codes ln case of absence: Hours worked on this pro"ect 0,0 
Hours worked on ether pro· eet·· 0,0 
Hours worked on e ther pro·eet-· 0,0 
Hours worked on ether projectU 0,0 
Hours worked on other project·· 0,0 
Hours worked on other projedU 0,0 
Ho urs worked on ether project" 0,0 
Other actlvlties 0,0 

Total hours (incfuding overtim e) 0,0 

Hour rate 250,0 

lotal CZK 0,0 

Date and signature af the staH member: Date, name and signature of the projett manager I Coordinator / Responsi ble: 
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