
HOT JAZZ s.r.o.
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Zastoupená: p. Ondřgem Havelkou, jednatelem společnc)sti
Zzapsaná v obchodním reístříku vedeném Městským soudem v Praze, oddn C, vložka 82006
č.ú. 252 067 797 / 0300

Kontaktní adi.esa: Lukáš Herink, Hot Jazz s.r.o.. Kuťatská 12.
104 00 Praha 10-Královice

(dáleje-ngorchestr")

Smlouva č. 4532
objeďnatel:
sídlo:
kontaktní adresa:
[č:
D]č:
zastoupení:
(dále jen „pořadatel")
vyřízuje:
telefon:
název programu:

-
Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
Moskevská 2035/21, 360 01  Karlovy Vary
Divadelní náměstí 21,  360 01  Karlovy Vary
28041241
CZ28041241
Dana Neumannová, ředitelka divadla

Dana Neumannová (e-mail:  reditel@karlovarskedivadlo.cz)
353 225 621, 602105 633

3#ářpešgiíÉ`ůaMaáeDhÉÉ#eiood#Jikaen?b„č:%ěš,:hwinaJrižek-
dva muži mezi nebem a jazzem

(Prosíme, uvádějte název našeho ansámblu poiize ve výše uvedeném ívaru!)
datum:----
místo vystou pení:
předpokládaný začátel(:
ukoněení:
délka vystoupení:
technická příprava:
zvuková zl{o uška:

--.- ^  ~--~-`-16..T?: 20`19`~- ~ -`

Karlovy Vary, Městské divadlo
19.30  hodin
22.00 hodin
cca 2 hodiny s přestávkou
17.30  hodin
dtto

Technické podmínky:
Jsou uvedeny v „Dalších smluvních poďmínkách", které tvoři' nedílnou soušást této sm]c)uvy jako její příloha č
Ozvučení zajišťuje orchestr,  naladěný klavír 441  Hz zajišťuje pořada{e]. (Žádáme o naladění klavíru v den 1
koncertu! Je-li možná asistence ladiče během koncertu -vzhledem k uvádění Gershwinovy Fthapsody ]n
Blue v programu -velmi o to prosíme.)
Autorská práva zastupuje OSA,  repertoárový líst předá orchestr pořadateli včas před vystoupením.
Platební podmínky:
Smluvní odměna bude uhrazena na základě konečného vyúčtování předaného pořadateli orchestrem
s náležito§tmi daňového dokladu. Pokud odměna nebude uhrazena do 14 dnů po temínu vystoupení, činí úrok
z prodlení 0`,1 % částky za každý den prodlení.

Smluvní odměna za vystoupení činí:                                   90.000.-Kč
Slovy:
DPH:

Nedílnou součástí této smlouvy jsou „Další smluvní podmínký'.  uvedené v příloze č.1  a „Tecmcké podmínkw'
uvedené v pří]oze č. 2 této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, a to pro každou ze smluvních stian jedno.



V Praze: dne
HOT JAZZ s.r.o.
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Da]Ší sm]uvní podmínky

V Karlových Varech; dne %z.z.  #D77
Karlovarské městské divadlo, o.p.s.

`...r,,,,,,,,,,Í.....

óana#moavn#vÉfid#eá#ůňaffiůo"".

#std,;:á::SĚů3;|máiŘmriů#avčg,

1.   Společnost HOT JAZZ s.r.o.  (dále j.en  Hot Jazz)  na straně jedné a  pořadatel na straně dru
smlouvu  o  uměleckém  výkonu  za  podmínek  uvederiýcri  na  první  a  druhé  straně  této  sm
smlouvu je možné měnit pouze písemnou formou.

2.   Nedílnou  součástí  této  smlouvy  je  při'loha  č.  2  upřesňující  technické  podmínky,  za  jejich
odpovídá  pořadatel.  V případě jejich  nedodržení,  porušení  či  nedostatečném  splnění  se
neuskuteční, pořadatel je však povinen uhradft společnosti Hot Jazz sjednanou cenu.

3.   Jednotlivé podmínky této smlouvy považují cibě strany za důvěmé a zavazují se, že je nepr
straně_

4_

před vystoupením 50% smluvené odměny včetně dohodnutých  nákladů, v rozmezí od 7 dn
Pokud je vystoupení  pořadatelem zrušeno,  uhradí tento v období  od data podpisu smlouvy

_   1'  __.1_1_   IIY_1I_±     _,_,___,_-_L,__,_    _Íl_,_J_®.     -.   ______Í   _J   ,   J-,'

před   jeho   termínem   uhradí   pořadatel   75%   smluvené   ceny   včetně   dohodriutých   nákl
vystoupení  zrušeno  v den,   kdy  se  má   uskutečnít,   uhradí  pořadatel   100°/o   smluvené  ce
dohodnutých nákladů.

5.   Bude-li vystoupení znemožněno v důsledku vyšší moci bez zavinění smluvních parinerů (na[
katastroů,  požár,  úmrií,   úraz,  náhlé  onemocnění  nezastupitelných  umělců  apcid.),  mají  (t-~ ~ňářok-`o`dstoLipiroJd  -smloTvy--b-ezr 7dalšrch-~nároků`  slím,  že  si'  Vzájemně`  vrátí' již[-poskytm

Důvodem   kodstoupení   od   smlouvy   bez   nároku   na   zaplacení   smluvené   oďměny
skutečnosti,  které jsou  součástí  podnikatelského  rízika  (např.  malý  zájem  o  vstupenky).
musí být učiněno vždy písemnou formou a neprodleně doručeno druhé straně.

6.   Při  nedodržení  smluvních  podmínek,  jež  nej.sou zmíněny  v bodě  2  těchto ,podmínek,  m
právo   odítnout  vystoupení,   pořadatel   však  uhradí   100%   smluvené   odměny  věetně
nák'adů.

7.   F'Ořaďatel  zaručí,  aby  přec]stavení  bylo  technicky  i  organ-E:ačně  dobře  zajištěno  včetně
per§onálu  a  dalších  podmínek,  vyplývajících  ztéto  smlouvy,  ze  zákoníku  práce  a  dal
Žávazných  předpisů  (např.  minimálně 20°  C teplota v sále a dalších  prostorách  dle techn
atd.).

8.   Pořadatel  odpovídá  za  případné  úrazy  a  majetkové  škody  vzniklé  v souvislosti  vystoup
nebyly průkazně zaviněny účinkujícími a jejich doprovodem.

9.   Společnost Hot Jazz zajistí svolení k užití prezentovaných děl,_pořadatel zaplatí autorské
10.Póřadatel  zajistí,  aby  bez  předchozího  souhlasu  účir`kujících  nebyly  během  vystoupení  [

obrazové  a  zvukové  záznamy  včetně  fotografování  nebo  prováděny  přenosy  s výjimko
dovolených zákonem.

11. Pořadat-el má  povinnost hlásit,  respektive žádat o  povolení k vystoupení příslušné  úřady p
platných předpisů.

12. Pořadatel pro.hlašuje, že vystoupení, jež je předmětem této smlouvy,  není žádným způsob
s propagací  jakékoliv  politické  strany  nebo   politického  hnutí.   Pokud  se  toto  promášení
ukáže  být nepravdivým,  má  HOT JAZZ s.r.o.  právo odstoupit od  této smlouvy a  p,rávo pož
pořadatéii  sriiuvní  p-okutu  ve výši  smiuvené  odměny za vystoupení.  V  ustanovení  o smiu
není dotčeno právo požadovat po pořadateli škody v plné výši.
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Technické podmínky

Ozvuěení:
Zajišťuje orchestr / kontakt na zvukaře:               _
Pořadatel zajistí přlpadný přístup k připojení na místní PA systéni.

Př'loha .2

Další techr`ické DoclmíTikv:
d\a2mx•      Dódium minimálně 7 x 5 m íšm{a x hloubka`   s oraktikáblv 3 m x 2 m x 40 cm íšířka x hloubka x výš2'60íšířkaxhloubkaxwška`-DódiummusíbýtořiDravenodoDříiezduúčinkuiícíchna

zvukovoulmx         Cmzkouškuood Srlenál(resu zaslaného emailem

íru  vdenk]     '        1  d-nÝ  na  441   Hz  +  vúšl(ově  nastavitelná  klavímí  židle  /žádáme  o  naladění  kla•         avir  naa  ek'oncertul`

6  Dánů a
•      1hžidlí bezloketních oDěrek
•      u2amvkatelné  šatnv  Ís věšákv.  stolv  na  odložení  nástrc)iů  a  obalů  nástroiů.  židlemi  a zrcadlv\  DroÓnd-reieHavelku-t2oblížŠaten/t]oDři'Daděvšatnách\bvmělabúttekoucívoda

ložení  a  naložení aomocné  sÍ[ a  technického materiálu  / ted v čase

rostředro zvukaře  (optimálně  2x 3  místa  za sebou•     n'rostor v sále  oro  umístění mixážniho  Dultu
dvou-rad/není-[i domLuveno

řední částiovrch v kobercem  nebo m  nezněl m  materiá[em rosíme o
4  horních i.aktikáblo ch  desel( /  naši  kole ové  urěí řesné  umístěníravení  da]Ších

zhkovou zkoušku

Osvětlení:
K osvětlení koncenu Melody Makers bude třeba zajistit stmívač, světla a světelný pult tak, aby bylo mož
nezávisle na sobě:  celek -jéviště,  sólct na ondřeje Haveiku,  sólo na klavír, sóio na bicí.
Éáfevnost: obvyklá bílá (sóíše do žlutého nádecfiu než studené výbojkové světlo). případně k barevném
podkresu modrá.r~T=`~~`Záiňě-r.ňěilg:Ďjsemrě-pře.snýTpoěetsv~e{ěl(přípa-ďně€tativů)rkdyžiieznáme'-ďetailně.prostoT,`.kde`koncert'

FFobJ-hat. Člóvěk z oboru (-pó seznámeni Š p-rostorem) by měl být schopen přibližně odhadnout s jakým
světel je toto možno zrealizovat.
VpřípadějakýchkoLILiniejamgsflne`±á±±i±Ěmiaktomtmšejx5Mět[ovače:~

Pořadatel zaiistí parkovací místa:
•    pro autobus a 5 os. automobm v míste konaní koncertu

Autorská Dráva:
•    zastupuje osA
•     hlášení pro osA zajišťuje pořadatel na základě repertoárového listu

V"penkv:
prosíme o s ks přístavků pro hosty orchestru na večerní představeni

Po-radatel koncertu pro veřejnost poskytne orchestru prostor k prodeji zvukových nosičů
(1 stolek + 1 židle) ve foyeru, a to bezjakýchkoliv finančních nároků ze strany pořadatele.
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