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CENTRUM KULTURY MĚSTA PÍSEK 
se sídlem nábřeží 1.máje 1605, 397 01 Písek 
IČ: 71294619 
DIČ: CZ71294619 
Zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis.zn.Pr 
707 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zastoupena Mgr.Josefem Kašparem  
(dále jen „pořadatel“) 
 
a 
 
jméno a příjmení: Tereza Kostková 
adresa: Skořepka 2, 110 00 Praha 1 
rodné číslo: xxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „účinkující“) 
zastoupený agenturou: STAR WORKS, s.r.o. 
se sídlem Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1 
IČ: 28433726, DIČ: CZ28433726 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka č.141180 
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 
jejímž jménem jedná xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „agentura“) 
 
uzavírají t u t o 

 
SMLOUVU O VYSTOUPENÍ 

 
článek 1 

Úvodní ustanovení 

1.1 Agentura prohlašuje, že je účinkujícím zmocněna k jednání o podmínkách této smlouvy v celém 
rozsahu, k podpisu této smlouvy a k přijetí odměny sjednané touto smlouvou. 

 

článek 2 
Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek účinkujícího k jeho vystoupení (dále jen „vystoupení“) na 
akci „Reperzentační ples města Písek“ (dále jen „akce“) pro pořadatele způsobem a za podmínek 
stanovených touto smlouvou. 

2.3 Předmětem této smlouvy je dále závazek pořadatele zaplatit účinkujícímu odměnu za vystoupení 
na akci. 
 
Termíny vystoupení :   2.2.2019 
Časy vystoupení :       cca 19.00 hod. – 24.00 hod.   
Místo vystoupení :       KD Písek 
 
 

článek 3 
Odměna, splatnost 

3.1 Za vystoupení zaplatí pořadatel účinkujícímu jednorázovou paušální odměnu ve výši 60.000,- Kč 
(slovy šedesáttisíc korun českých) bez DPH. 

3.2 Odměna včetně DPH v zákonné sazbě je splatná na základě daňového dokladu vystaveného 
agenturou po provedení vystoupení. Splatnost daňového dokladu je 7 dnů od doručení 
bezhotovostním převodem na účet agentury uvedený v záhlaví této smlouvy. 
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3.3 Pořadatel se dále zavazuje agentuře uhradit cenu za dopravu umělců na místo realizace akce a 
zpět, a to v sazbě os. auto/12,- Kč/km 

článek 4 
Závazky smluvních stran 

4.1 Účinkující se  zavazuje k osobnímu vystoupení podle svých nejlepších schopností v souladu se 
zadáním pořadatele za podmínek uvedených v čl. 2 této smlouvy při realizaci akce.  

4.2 Pořadatel zajistí, aby autor scénáře dodal agentuře scénář akce nejpozději do 7 pracovních dnů 
před dnem jejího konání. Pokud agentura neobdrží scénář ve stanovené lhůtě může být tato 
skutečnost důvodem k odstoupení od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení 
písemného oznámení o odstoupení. 

4.3 Pořadatel zajistí, aby vystoupení bylo řádně připraveno i po stránce společenské, technické a 
bezpečnostní. 

4.4 Pořadatel prohlašuje, že je pojištěn v objektu nebo na místě konání akce pro případ úrazu a 
majetkových škod účinkujícího z jeho strany průkazně nezaviněných. V případě, že pořadatel není 
pojištěn, poskytuje sám případné náhrady. 

4.5 V případě, že účinkující poruší zaviněně závazky z této smlouvy tak, že se nedostaví ve 
sjednaném termínu a čase k provedení vystoupení nebo nebude schopen vlastní vinou řádně provést 
vystoupení, je pořadatel oprávněn požadovat po umělci smluvní pokutu do výše odměny sjednané 
v čl.3 odst.3.1) za každé takové porušení povinností a zároveň náhradu vzniklé škody. 

4.6 Pokud po podpisu této smlouvy bude zrušeno pořadatelem vystoupení účinkujícího na akci nebo 
pokud bude akce zrušena jejím pořadatelem v důsledku vyšší moci je pořadatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit s účinky doručení písemného oznámení o odstoupení a účinkující nemá nárok na 
zaplacení odměny ani na náhradu škody. Pokud bude zrušeno vystoupení účinkujícího nebo pokud se 
nebude akce realizovat pořadatelem z finančních, technických či jiných důvodů, které nejsou na 
straně účinkujícího a bude-li tato skutečnost účinkujícímu oznámena pořadatelem ve lhůtě do 7 dnů 
před realizací akce má účinkující nárok na 50% ze sjednané odměny. Bude-li tato skutečnost 
účinkujícímu oznámena pořadatelem ve lhůtě kratší než 7 dnů před realizací akce má účinkující nárok 
na 100% sjednané odměny. Agentura má právo odstoupit od smlouvy ve zvláště odůvodněných 
případech týkajících se osoby účinkujícího (nemoc, úraz, úmrtí v rodině apod.). V těchto případech 
nemá žádná ze smluvních stran nárok na náhradu škody. Důvod odstoupení od smlouvy musí 
agentura pořadateli sdělit bez zbytečného odkladu a řádně jej doložit.  

4.7 Smluvní strany ujednaly závazek mlčenlivosti ohledně této smlouvy. Smluvní strany nejsou 
oprávněny sdělovat jakékoli informace, které se dozvědí při jednání o uzavření toto smlouvy, při jejím 
plnění a v souvislosti s ním bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, s výjimkou povinností 
stanovených platnými právními předpisy, a to ani po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.8 Pořadatel závazně potvrzuje svoji platební schopnost k úhradě všech položek v uzavřené smlouvě 
a dodrží splatnost obdržené faktury. 

4.9 Obě smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana 
povinnosti stanovené touto smlouvou. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení písemného 
oznámení o odstoupení.  

článek 5 
Závěrečná ustanovení 

5.1 V záležitostech touto smlouvou neupravených se vztahy ze smlouvy vzniklé řídí zák. č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník. 
5.2  Pořadatel se zavazuje, že s ohledem na povinnost vyplývající z § 2 odst. 1 h zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění, zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění. Tato 
povinnost se vztahuje na smlouvu, jestliže hodnota jejího předmětu je vyšší než 50 000 Kč bez DPH.  
Smlouva bude v takovém případě zaslána k uveřejnění ve formátu a znění požadovaném Zákonem o 
registru smluv a agentura s takovým zveřejněním souhlasí. 
5.3 Veškeré změny a dodatky této smlouvy mohou být učiněny pouze písemně, po vzájemné dohodě 
obou smluvních stran. 

5.4 Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem druhou smluvní stranou v pořadí. Vyhotovuje se ve 
dvou exemplářích s platností originálu, po jednom pro každou smluvní stranu. 
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V Praze dne .....................................….                              V …………………..dne……….................. 
 
 
 
..............................................................                               ................................................................... 
                     pořadatel                                                                                  agentura 


