
Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení. 
 
 

Čl. I 
Smluvní strany 

Pořadatel: 

Město Tábor 
Žižkovo náměstí 2 
Odbor kultury a CR 
390 01  Tábor 
/zastoupený Ing. Martina Suchá –  vedoucí  odboru kultury a CR /  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO:  00253014     
DIČ:  CZ00253014 
 
(dále jen „pořadatel“) 
 
 
Hudební skupina Gipsy.cz  
Zastoupená:  
 
Bangatone 
Radoslav Banga 
Karlovarská 400, Tuchlovice, 273 02 
IČ:01921622 
DIČ: CZ8203270053 
č.účtu: xxxxxxxxxxxxx 
manager: Veronika Konopíková 
tel. xxx xxx xxx 
 
(dále jen „skupina“) 

Čl. II 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem této smlouvy je vymezení práv a povinností obou smluvních stran vznikajících 
v souvislosti s vystoupením skupiny Gipsy.cz v rámci akce: Táborská setkání 2019 

                                                                      

                                                                      Čl. III 
Povinnosti hudební skupiny Gipsy.cz 

 
1. Zajistit koncert hudební skupiny Gipsy.cz ( dále jen skupina ) 
 

Dne: 13. 9. 2019 
Délka vystoupení: 60 min. 
Zvuková zkouška od: 23:00hod. 
Začátek koncertu: 23:30 hod. 
Místo konání koncertu : hlavní pódium na Žižkově náměstí, Tábor 

            GPS souřadnice: GPS Žižkova náměstí střed :  N 49°24.84973', E 14°39.52177' 

 
 



 

2. Zajistit kompletní nástrojové vybavení a nástrojovou aparaturu . 
3. Zajistit, že členové skupiny se dostaví včas a připraveni. 
4. Skupina Gipsy.cz souhlasí s propagací svého jména a použití foto materiálu v rámci reklamní 

kampaně za účelem koncertu bez nároku na odměnu. 
 
 Skupina prohlašuje, že v době podpisu této smlouvy nemá smluvní závazky, které by bránily 
provedení koncertu dle této smlouvy.  

Čl. IV 
Povinnosti pořadatele – finanční vyrovnání 

 
1. Zaplatit skupině částku ve výši 52 000 Kč  + 15 %  DPH a to nejpozději  týden před konáním 

koncertu na základě zaslané faktury s 30 denní splatností 
 

            Celková částka z bodu 1.  obsahuje: 
 

a) Honorář   
b) dopravní náklady 
c) náklady spojené s funkčním vybavením nástrojů (amortizace) 

 
2. Kapela v rámci vystoupení prezentuje pouze vlastní autorská díla anebo taková díla,  
            uvádí v repertoárovém listu, pokud si o něj pořadatel zažádá. Pořadatel je povinen platit 

poplatky OSA a Intergram. 
 

Čl. V 
Povinnosti pořadatele – technické podmínky 

 
1. Zajistit odpovídající zvukovou a osvětlovací aparaturu s obsluhou. 
2. Zajistit pořadatelskou službu tak, aby nedošlo k újmě na zdraví, či majetku skupiny. 
3. Zajistit security kolem pódia tak, aby se na něj nikdo nepovolaný nemohl dostat. Pokud by 

se tak stalo, skupina má právo přerušit, či ukončit vystoupení. 
4. Zajistit uzamykatelnou šatnu s přístupem na pódium pro členy skupiny. 
5. Zajistit občerstvení- teplé jídlo, obložené mísy, ovoce, nápoje (neperlivá a perlivá voda, 

cola, džus, káva, čaj, nealkoholické pivo). 
6. Umožnit kapele vstup pro další osoby.  
7. Umožnit kapele bezpečný a včasný příjezd k pódiu autem a zajistit parkovací místo.  

Po skončení produkce bezpečný a včasný odjezd. 
8. Zajistit bezpečnost kapely po celou dobu vystoupení. 
9. Pořadatel je povinen uvést skupinu na všech promo materiálech, které se k akci vážou.  
10. Pořadatel prohlašuje, že v době podpisu této smlouvy nemá smluvní závazky, které by 

bránily provedení koncertu podle této smlouvy. 
 
 

Čl. VI 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Poruší-li pořadatel vlastní vinou své povinnosti uvedené v této smlouvě, má skupina právo 

odstoupit od smlouvy a žádat náhradu ve výši ujednaného honoráře ( čl. IV odstavec 1 ) 
2. Odstoupení od smlouvy je možné jen písemnou formou. 
 

 



Čl. VII 
Nekonání koncertu 

 
Oznámí-li kterákoli ze stran nekonání vystoupení z důvodů, které nejsou závislé na jejich vůli ( 
např. válečný stav, válka, nemoc, dopravní nehoda, ... ), nevzniká ani jedné ze stran nárok na úhradu 
vzniklých škod. 
Pokud pořadatel zruší vystoupení z jiného důvodu, než je uvedeno výše, je povinen uhradit skupině 
honorář v plné výši. 

 
Čl. VIII 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškeré doplňky této smlouvy musí být učiněny písemnou formou a se souhlasem obou 
stran. 

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu 
smlouvy. Jedno vyhotovení náleží skupině, jedno pořadateli. 

3. Obě smluvní strany podpisem prohlašují, že nebudou poskytovat informace o obsahu této 
smlouvy třetím stranám 

4. Smlouva je platná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti 
dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
Objednavatel  tj. město Tábor  se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném 
registru v souladu s uvedeným zákonem. 

 
Transparentnost 
1. Skupina prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností pořadatele  svobodně vyhledávat, 

přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu 
ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

2. Skupina bere na vědomí úmysl a cíl pořadatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a 
poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti.  

3. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města 
(http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách Městského 
úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 

4. Skupina prohlašuje, že byl informován o tom, že pořadatele  je povinným subjektem ve smyslu 
§ 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se vztahuje povinnost 
uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami a účinná ode dne jejího 
zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že správci registru 
smluv zašle smlouvu k uveřejnění pořadatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní 
ode dne uzavření této smlouvy.  

 
 

 
 
 V  Táboře dne:    13.3. 2019                                           V  Tuchlovicích dne: 25.4. 2019 
 
 
 
 
 
       -----------------------------------                                         -------------------------------------- 
                                                                                                         Hudební skupina Gipsy.cz Pořadatel 


