
Dodatek č. 1 
 
 
Institut umění – Divadelní ústav 
se sídlem: Celetná 17, 110 00 Praha 1 
IČ: 00023205, DIČ: CZ00023205 
Bankovní spojení: XXXXX 
jednající Ing. Pavlou Petrovou, ředitelkou  

(dále jen jako „příkazce“) 
 
a 
 
Marie Kašparová 
se sídlem: Bečvářova 136/10, Praha 10 100 00 
IČ: 71995340 
Není plátce DPH 
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 10, č.j. P10-090147/2016, sp. 
značka SZ P10-089930/2016 

(dále jen jako „příkazník“) 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, 

 v souladu s ustanovením v  čl.V. Příkazní smlouvy ze dne 11.1.2017 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 činnost hlavního manažera Pražského Quadriennale scénografie a divadelního 
prostoru, které se koná v roce 2019 (PQ) a činnost vedoucího produkce pro projekt „EMERGENCE  
From shared experience to new creativity. Living Heritage/Reframing Memory“. 

2. Činnost příkazníka uvedená v předchozím odstavci spočívá v celkovém produkčním zajištění všech 
částí projektů: 

- vedení harmonogramu příprav a realizace akcí, kontrola jeho plnění; 

- vedení jednání organizačního týmu, kontrola plnění úkolů stanovených harmonogramem, obsahová 
příprava jednání, kontrola zápisů; 

- zajištění vhodných prostorů – komunikace s majiteli, dojednání podmínek a uzavírání smluv; 
zodpovědnost za jednání s architektem/y jednotlivých výstavních prostorů, stavebními, technickými a 
dalšími realizačními firmami; 

- příprava výběrových řízení a jejich koordinace; 

- organizační a produkční spolupráce na organizaci jednotlivých akcí v ČR i zahraničí, komunikace 
s domácími i zahraničními partnery, národními kurátory a členy mezinárodního boardu; 

- příprava rozpočtu PQ 2019 ve spolupráci s výkonnou ředitelkou PQ, řízení rozpočtu a cashflow; 

- koordinace protokolu, guest service a akreditace - vedení jednotlivých managerů; 

- spolupráce na PR, propagaci a marketingu PQ 2019;  

- spolupráce na koncepci, programu a jejich vazbách na produkci; 



- příprava smluv se subdodavateli a partnery PQ a kontrola jejich plnění; 

- příprava, management a produkce projektů EMERGENCE (Portfolio Reviews & Mentoring, PQ Studio: 
Common Design Project Ubu Roi, Student Internship Program, Fragments, Emergence Exhibition, Site-
Specific Performance Festival, PQ Studio: Masterclasses, PQ Studio: Student Performance Festival). 

a další činnosti dle zadání příkazce 

 (dále jen „obstarání záležitosti“). 

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

1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za činnost řádně vykonanou podle této smlouvy 
celkovou úplatu ve výši 902 648,- Kč (slovy: devět set dva tisíc šest set čtyřicet osm korun 
českých), přičemž hodinová sazba je 250 Kč. 

2. Úplata je splatná na základě faktury příkazníka (řádného 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 přiložen k faktuře – vzor viz Příloha Dodatku. Splatnost faktury nesmí být kratší než 
patnáct dnů od jejího doručení příkazci.  

 

 
V Praze dne 13.10.2018 
 
 
 
 
 
……………………………………….                 ……………………………… 
Ing. Pavla Petrová          Marie Kašparová 


