Divadlo Andreja Bagara v Nitre,
príspevková organizácia
adresa:Svätoplukovo nám. 4, P.O.BOX 49 D, 950 53 Nitra
Slovenská republika
IČO: 00 164 895
DIČ: 20 21 24 66 23
Zastúpená: Ing. Jaroslavem Dóczy, PhD., riaditeľom
(dále jen „Divadlo“)
a
Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň
zájmové sdružení právnických osob
Sedláčkova 174/2, 301 00 Plzeň
Česká republika
IČO: 70942749, DIČ: CZ70942749
zastoupený panem prof. MgA. Janem Burianem – ředitelem sdružení
(dále jen „Festival“)
uzavírají

smlouvu o pořádání divadelního představení
v rámci Mezinárodního festivalu Divadlo Plzeň
I.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností při pořádání divadelního
představení Divadla na scéně zajištěné Festivalem za podmínek dohodnutých v této smlouvě:
název představení:

Ľudia, miesta a veci
rež ie Mar ián Amsler

místo konání:

Nová scéna, Palackého nám. 30, Plzeň

datum a hodina konání:

14. září 2018 v 20.00 hod

(dále jen „představení“)
II.
Honorář a náhrady
Festival se zavazuje uhradit za uskutečněné představení:
1)

dohodnutou částku ve výši 3.800€, která v sobě zahrnuje:
a) honorář za 1 představení ve výši 800,- € brutto. Honorář podléhá v ČR zdanění 15
% (daň činí 120 €). 680 € netto.
b) ostatní náklady spojené s realizací představení ve výši 3 000,- €

2)

autorské poplatky v celkové výši: 4% Amsler, 6,6% + DPH LITA

III.
Úhrada
1) Divadlo bude částky uvedené v bodu II/1,2 této smlouvy fakturovat po uvedení představení
na festivalu. Splatnost faktury bude 14 dní od data doručení.
2) Festival je povinný do 14 ní od uskutočnenia predstavenia zaslať Divadlu informáciu o
tržbe, na základe ktorej budú vyrátané autorské poplaty a tie bude Divadlo Festivalu
faktúrovať.
3) Bankovní účet pro všechny platby je:
Příjemce: Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Adresa: Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra, Slovenská republika
Název banky: Štátna pokladnica
Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15, SR
BIC: SPSRSKBA
IBAN: SK12 8180 0000 0070 0031 0609

1)
2)

3)
4)

IV.
Další povinnosti Festivalu
Festival zajistí veškeré podmínky nutné k bezvadnému uskutečnění představení. Festival
se zavazuje dodržet technické podmínky Divadla, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
Festival se zavazuje uhradit veškeré výdaje spojené s přípravou sálu včetně šaten, topení,
osvětlení, pokladen, za obslužný, jevištní a kontrolní personál, za tisk a distribuci
vstupenek a reklamu.
Festival na své náklady zajistí ubytování se snídaní pro umělecký soubor a technický
personál na 2 noci od 13. do 15. 9. 2018 přesně specifikovaný v příloze č. 2 této smlouvy.
Festival se zavazuje poskytnout Divadlo _4 volné vstupenky na představení.

V.
Zvláštní ujednání
1) Divadlo se zavazuje bezplatně poskytnout pořadateli materiály pro propagaci dle
individuální dohody.
2) Festival může smluvně dohodnuté představení zrušit. V případě, že Festival zruší
dohodnuté divadelní představení nejpozději do 14 dnů před jeho plánovaným
uskutečněním, zavazuje se uhradit Divadlu storno poplatek ve výši 50% honoráře
stanoveného v článku 2 bod 1 této smlouvy. V případě, že Festival zruší dohodnuté
divadelní představení později než 14 dní před jeho plánovaným uskutečněním, zavazuje
se uhradit Divadlu storno poplatek ve výši 75% honoráře stanoveného v článku 2 bod 1
této smlouvy. Písemné oznámení o zrušení divadelního představení musí Festival zaslat
Divadlu poštou, přičemž rozhodující je datum odeslání.
3) V případě zrušení představení ze strany Divadla, z jiného důvodů než je nemoc člena
souboru anebo tzv. vyšší moc, se Divadlo zavazuje Festivalu uhradit prokazatelně vzniklé
náklady v souvislosti se smluveným představením.
4) V případě, že se divadelní představení neuskuteční z důvodu tzv. vyšší moci (přírodní
katastrofa, živelná pohroma, státní smutek a pod.) ponese každá smluvní strana svoje
náklady.
5) Festival je oprávněný vyhotovovat si z divadelního představení obrazové, zvukové nebo
zvukově-obrazové záznamy v maximální trvání 3 minut, které můžou být použité jen pro
potřeby aktuálního zpravodajství anebo propagaci představení. Festival může pořídit
záznam představení pro archívní účely, který však nesmí být poskytnut třetím osobám.
Záznam delší než 3 minúty, s výnimkou záznamu na archívní účely, musí být předmětem
osobní smlouvy.
VI.

Volba práva
Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Smluvní strany si
jako soud místně příslušný volí Okresní soud Plzeň-město, popř. Krajský soud v Plzni,
Česká republika.
VII.
Závěrečná ustanovení
1) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, považují ji za určitou
a srozumitelnou a prohlašují, že ji neuzavřely v tísni, či za nápadně nevýhodných
podmínek. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom stejnopisu.

V Nitře dne 8. června 2018

V Plzni dne 8. června 2018

Jaroslav Dóczy
riaditeľ

prof. MgA. Jan Burian
ředitel sdružení

