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2. Objcdnatd je povinen uhradit Odmčnu sjednanou v odst. I tohoto Článku převodem na účetDodavatele uvedcný v záhlaví této smiouvy, a to zia základě Dodavateiem vystavené faktury. Splatnostfaktury je 3 praco‘ni dny od uskutečnění vystoupení.
3 . V Odmtně sjednané v odst. I tohoto Článku je zahrnuto ozvučeni Vystoupeni a cetovn í výlohyVkonipkli uniěbů. Dodavatel je plátcem DPIi.

Vl. AUTORSKÁ t\ JINÁ PRAVA
1 . Dodavatel prohlaštje a ručí za toto prohlášeni. že je oprávněn k uzavření této smknivy uvedenúmrozsahu a formě. Dodavatel dále prohlašuje, že \‘ýkonnf umělci mají právo ve smyslu předmětuSmlouvy veřejně provozovat autorská dila. která budou v rámci jejich vystoupení interpretována.

\‘ll. OSTATNÍ PRÁ\‘A A POVINNOSTI
I . Objednatel se zavazuje na své náklady zajist1, aby místo pro vystúupeni \‘ýkonnýeh umělců t čctnčpřipadn3 zkoušky ndpovídalo bezpečnostním ti hygienickým předpisům. Dále je objtdna:ei po•zajistit:
. prustor pro Vystoupeni o velikosti min. 6x3 ni
. vhodnou a Čistou šatnuzázemf pro 7-8 osob
. zaiištěiii parkovaeiho místa Pro 2 dodávky ‘ bezprostřední blízkosti místa vystoupení
. nberstvení pro 7-S (4Mb,)? rozsahu: I 2\ 0.51 neperli‘ é balené vody. studené niis (zeKininové saláty.
sýry, uzeniny, oli apod.) nebo tepléjídlo, teplé nápoje (káva, Čaj), Čerstvé pečivo
- ubytování se snídaní pro 6 osob. v případě vícelůžkových pokojů je třeba aajistit oddelenénemanželské postele
2. Objednatel se zavazuje k řádnému ohlášení pořádané akce a uhrazení autorských i jiných poplatků v
předepsané výši. Za tímto účelem je Dodavatel povinen doručit Objednateli repertoárový list.

VIII. DOBA UZAVkENÍ SMLOUVY. UKONČENÍ SMLOUVY.
I Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. a to ode dnejeiího podpisu oběma smlu nimi stranami do
splnění závazků v ní uvedených.
2. Snuvní stran« se dohodl) na ton, že Objednatel je oprávněn tuto smlouvu ZruŠ!t zaplacenímoJtupnčho. V takovém případě se tato smlc%uva zruší oJ doby svého uzavřeni. a to ve chvíli. kdy
Objednatel oznámí I)odavateli, že tohoto práva využívá a určené odstupné uhradí. Odstupné
představtije: ‘• čase vice než I 5 dnů před dnem konání koncertu stirnu 50% z ýše flni části Ĺ)Jniěn
dle článku V bod I . této smlouvy a v čase kratším než 15 dnů před dnem koncertu sumu odpovídající
90% z tyše tixní části Odměny.
3. V případě nekonání se koncertti z Jůvodu \yŠší nicci s‘ Dodavatel z.avazuj dohodiit‘ut se
5 Objednatelem na náhradním terniinu koncertu.
.1 . Sm(u%I1i strít!i)‘ Sc dohodly. že případě. že jedna bnlluvni strana podstatným způsobe!)) poru:i svou
povinnost dle této smlouvy. toto porušení neodstraní ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskyt:iuté
druhou smluvní stranou a toto porušeni není způsobeno okolnostmi vylučujícími zodpovědnost. druhá
s;iiluní strana .ie oprávlh3na od lét‘) MUlOU‘ } OĹlStOtIpiI. přičemž získává nárok na tiáhradt: kocl} . která
byla porušením této povinnosti způsobena.
5. Jestliže se stalo plnční Dodavatele po uzavřeai této smlouvy nemožným. po iiinost Dodavatele
/ÁiilikflC. přičemž je pin.‘inna nahradit O!jcdnateii ‘zniklou Škodu dle této smlouvy ien připalě. že
nemožnost plnění byla způohena zavinčným porušením jeho poinnosti. Každá ze smluvních stran je
lx‘‘mna bez zbytečného odkladu p‘l toni. ec: e dozví t) sktitečnosti, která činí plnční neiitžnym.
oznámit to druhé straně: jinak zodpovídá za škodit. která vznikne druhé smluvní straně tím. ž.u nebyla
včas O nemožnosti informována.
6. Smluvní strany se dohodly. že obsah snliot;\ y budou považovat za důvěniý, stejně jako
informace. se kterými se obeznámí smluvní strany v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
Smtiniii strany nejsou op;tnčny obeznámit s nimi třeti osoby s výjimkou povinnosti san.ve;i$vli
platnými právními předpisy. resp povinn@sti vyplývajících Objednateli ze smluv s třetími sobanii
týkajících se programu stejně jako poskytováni informaci jeho dceřiným společnostem. mateřským
spo!ečnosteni, přidruženým společnostem nebo poradcům, zavú7.aným zatlio ávat dú.čriiúst o;nto
n)zsahu.
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