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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

 

Český rozhlas 

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu 

nezapisuje se do obchodního rejstříku 

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 

zastoupený xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ 45245053, DIČ CZ45245053 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zástupce pro věcná jednání:  xxxxxxxxxxxxxxx 

         tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx 

         e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen jako „objednatel“ nebo „Český rozhlas“) 

 

a 

 

Art Shock s.r.o. 

zapsána u Městského soudu v Praze a vedená pod spisem C 103587 

se sídlem Říčany - Radošovice, Horova 347/12, PSČ 25101 

zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ  27195830, DIČ  CZ27195830 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zástupce pro věcná jednání  xxxxxxxxxxxxxxx 

         tel.: +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

         e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen jako „poskytovatel“) 

 

(dále společně jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, § 2358 a násl. § 2586 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto smlouvu o 

poskytování služeb (dále jen jako „smlouva“) 

 

I. Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je povinnost poskytovatele na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele zajistit koncert xxxxxxxxxxx (dále také jen „umělec“) dne 1. července 2019 

v Poštovním dvoře v Karlových Varech (dále jen „koncert“) v rámci Dne s Českým 

rozhlasem na MFFKV 2019 konaného tamtéž (dále jen „akce“), a to včetně  technického 

zajištění koncertu, a povinnost objednatele za služby zaplatit sjednanou cenu. 

2. Služby dle této smlouvy budou zahrnovat: 

a) zajištění provedení uměleckého výkonu v podobě hudebního vystoupení xxxxxxxxxxxxxx 

s hudebním doprovodem za podmínek dále uvedených v této smlouvě (dále také jen 

„výkon“); 

b) zajištění dopravy, instalace a deinstalace zvukového aparátu vč. jeho obsluhy; 
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c) zajištění dopravy, instalace a deinstalace světelného aparátu vč. jeho obsluhy; 

d) poskytnutí podlicence k užití výkonu za podmínek dále uvedených v této smlouvě; 

 (vše souhrnně dále také jako „služby“). 

3. „Dopravou“ se pro účely této smlouvy rozumí vždy doprava zařízení zajišťovaných v rámci 

jednotlivých služeb do místa dle určení objednatele v místě konání akce a následný odvoz 

z tohoto místa po skončení akce. 

4. „Instalací“ se pro účely této smlouvy rozumí umístění zařízení poskytovaného objednateli 

k užívání v rámci služeb smlouvy na místo určení v rámci místa konání akce objednatelem, 

jeho sestavení či složení, zapojení do příslušných sítí, či jiné nastavení v souladu s obvyklým 

a řádným způsobem uvedení do provozuschopného stavu takového zařízení tak, aby mohlo 

plnit účel dle této smlouvy. 

5. „Deinstalací“ se pro účely této smlouvy rozumí zejm. rozložení, složení, odpojení od 

příslušných sítí jednotlivých zařízení poskytovaných objednateli k užívání v rámci služeb tak, 

aby tato zařízení mohla být poskytovatelem odvezena z místa konání akce. 

6. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že je-li v ujednáních této smlouvy použit 

pojem „služby“, rozumí se tím jednak veškeré položky služeb dle tohoto článku, odst. 2, písm. 

a) až e) smlouvy v jejich souhrnu, ale i samostatně, nevyplývá-li z konkrétního ujednání 

výslovně opak. Příslušné ustanovení se tak aplikuje jak na veškeré služby v jejich souhrnu, tak 

na každou službu dle písmen a) až e) odst. 2 tohoto článku smlouvy samostatně.  

7. Bližší specifikace služeb, jakož i podmínky jejich provádění jsou blíže konkretizovány v příloze 

této smlouvy. 

8. Pro případ, že popis služeb dle této smlouvy tak, jak je uveden v tomto článku smlouvy a 

v jejích přílohách předpokládá poskytnutí dalších služeb či činností, zde explicitně 

neuvedených, sjednávají smluvní strany, že je poskytovatel povinen provést takové činnosti, 

jsou-li tyto nezbytné pro řádné poskytnutí služeb ve smlouvě uvedených, mohl-li poskytovatel 

jejich provedení s ohledem na své odborné znalosti a zkušenosti v daném oboru předpokládat 

a seznámil-li s nutností jejich provedení objednatele. 

9. V případě, že je poskytovatel povinen dle specifikace uvedené v příloze této smlouvy jako 

součást své povinnosti dodat objednateli jakékoliv zboží, je toto dodání zboží součástí služeb 

(a je zahrnuto v ceně) a bez jeho dodání nejsou služby řádně splněny.  

10. Účelem této smlouvy je poskytnout objednateli služby dle této smlouvy tak, aby byl zajištěn 

řádný a bezproblémový průběh koncertu, včetně jeho přípravy a likvidace, a to při reflektování 

skutečnosti, že se jedná primárně o koncert přístupný široké veřejnosti, jehož očekávaná 

návštěvnost činí cca 5.000 lidí.  

II. Místo a doba poskytování služeb 

1. Místem poskytování služeb je Poštovní dvůr, Slovenská 309/2, 360 01 Karlovy Vary. 

2. Akce se uskuteční dne 1. 7. 2019, přičemž zahájení akce je stanoveno na 21.00 hod. a 

ukončení na 22.20 hod. Příprava akce bude probíhat v místě konání akce dne 1. 7. 2019. 

od 10:00 hod. Likvidace akce bude probíhat po jejím ukončení až do 2. 7. 2019, 3.00 
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hod. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby (zejm. přípravu koncertu a jeho následnou 

likvidaci) v souladu s harmonogramem akce.  

3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby v dohodnutých termínech ode dne účinnosti této 

smlouvy, přičemž veškeré služby poskytované výhradně v rámci přípravy koncertu musí být 

poskytnuty nejpozději 1. 7. 2019 do 17.00 hod. Za okamžik řádného dokončení a poskytnutí 

služeb v rámci přípravy koncertu se rozumí poskytnutí těch konkrétních služeb nebo jejich 

části, které jsou nezbytné pro řádné zahájení a průběh koncertu samotného. Jedná se o stav, 

kdy zejm. jsou veškerá zařízení na místě určeném objednatelem, již proběhly veškeré zkoušky 

funkčnosti zařízení technické povahy, která jsou pro zahájení koncertu stěžejní, zvuková 

zkouška, a koncert by mohla být fakticky již zahájen, aniž by bylo objektivně zřejmé a 

předvídatelné, že jeho průběh bude v důsledku nedůsledné přípravy narušen či ohrožen.  

4. Poskytovatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil 

s místem plnění služeb a je tak plně způsobilý k řádnému plnění povinností dle této smlouvy.  

5. Umělecký výkon bude proveden vcelku v rozsahu cca 80 min. a bude zahrnovat živé 

provedení alespoň 12 písní umělcem a hudebním doprovodem osobně a v nejlepší kvalitě dle 

nejlepších možností a schopností a s maximálním nasazením.  

6. Poskytovatel dále prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že místo konání akce se nachází 

v obydlené oblasti a zavazuje se dodržovat pokyny objednatele ohledně nepřekročení 

stanovené intenzity hluku při poskytování služeb a zákaz rušení nočního klidu (zejm. při úklidu 

po koncertu). 

III. Cena a platební podmínky 

1. Cena plnění dle této smlouvy činí 272.760,- Kč bez DPH. K celkové ceně bude připočtena 

DPH v zákonné výši. Specifikace ceny je uvedena v příloze číslo 1 této smlouvy. 

2. Celková cena dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy je konečná a zahrnuje veškeré 

náklady poskytovatele související s poskytováním služeb dle této smlouvy (např. odměna za 

licenci apod.).  

3. Zálohy ve smyslu plateb před zahájením plnění podle OZ a zálohy ve smyslu dílčích plateb 

v průběhu plnění dle daňových předpisů objednatel neposkytuje. 

4. Úhrada ceny bude provedena v českých korunách po řádném poskytnutí všech služeb dle této 

smlouvy a jejich předání na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“). Poskytovatel má 

právo na zaplacení ceny okamžikem řádného splnění své povinnosti, tedy okamžikem 

řádného a úplného poskytnutí služeb dle této smlouvy.  

5. Fakturace proběhne po poskytnutí všech služeb dle této smlouvy na základě odsouhlasených 

dokumentů potvrzujících řádné a včasné poskytnutí služeb. Splatnost faktury činí 24 dnů od 

data jejího vystavení poskytovatelem za předpokladu, že k doručení faktury objednateli dojde 

3 dnů od data vystavení. V případě pozdějšího doručení faktury činí splatnost 21 dnů od data 

jejího skutečného doručení objednateli.  

6. Faktura musí mít veškeré náležitosti dle platných právních předpisů. Přílohou faktury je 

protokol o poskytnutí služeb, potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran. V případě, že 

faktura neobsahuje tyto náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn 
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fakturu vrátit poskytovateli a ten je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po tuto dobu 

lhůta splatnosti neběží a začíná plynout až okamžikem doručení nové nebo opravené faktury. 

7. Poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s § 106a zákona č. 235/2004 

Sb., o DPH, v platném znění (dále jen „ZoDPH“), tzv. nespolehlivým plátcem. Smluvní strany 

se dohodly, že v případě, že Český rozhlas jako příjemce zdanitelného plnění bude ručit 

v souladu s § 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH (zejména v případě, že bude poskytovatel 

zdanitelného plnění prohlášen za nespolehlivého plátce), je Český rozhlas oprávněn odvést 

DPH přímo na účet příslušného správce daně. Odvedením DPH na účet příslušného správce 

daně v případech dle předchozí věty se považuje tato část ceny zdanitelného plnění za řádně 

uhrazenou. Český rozhlas je povinen o provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat 

poskytovateli zdanitelného  plnění písemný doklad. Český rozhlas má právo odstoupit od této 

smlouvy v případě, že poskytovatel zdanitelného plnění bude v průběhu trvání této smlouvy 

prohlášen za nespolehlivého plátce. 

IV. Protokol o poskytnutí služeb 

1. Smluvní strany potvrdí řádné a včasné poskytnutí služeb ze strany poskytovatele v ujednaném 

rozsahu a kvalitě: 

a) po poskytnutí služeb v rámci přípravy koncertu po dokončení této přípravy v souladu s čl. 

II. odst. 3 této smlouvy;  

b) po poskytnutí služeb v rámci průběhu koncertu a jeho likvidace po ukončení této likvidace 

v souladu s čl. II. odst. 6 této smlouvy;  

a to podpisem protokolu o poskytnutí služeb (dále v textu také jen jako „protokol o 

poskytnutí služeb“).  

2. Objednatel je oprávněn reklamovat poskytnutí služeb (či jednotlivé části), které není v souladu 

s touto smlouvou nebo pokud objednatel zjistí, že služby vykazují vady či nedodělky. V 

takovém případě smluvní strany sepíší protokol o poskytnutí služeb s výhradami, a to v 

rozsahu, v jakém došlo ke skutečnému převzetí řádně a včas poskytnutých služeb 

objednatelem, a ohledně vadné části uvedou do protokolu o poskytnutí služeb rozhodné 

skutečnosti a další důležité okolnosti. Smluvní strany dále uvedou, jaké vady či nedodělky 

služby vykazovaly a určí lhůtu k odstranění těchto vad či nedodělků, která však nesmí být 

delší než 2 hodiny.  

3. Poskytovatel splnil řádně svou povinnost z této smlouvy až okamžikem poskytnutí 

kompletních služeb bez vad a nedodělků, pokud si strany písemně nedohodnou něco jiného. 

4. Má-li být dokončení služeb nebo jejich části prokázáno provedením ujednaných zkoušek, 

považuje se poskytnutí těchto služeb za dokončené úspěšným provedením zkoušek.  

5. Veškeré protokoly o poskytnutí služeb musí být součástí faktury jako její příloha. 

6. Služby jsou provedeny až okamžikem poskytnutí služeb bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

Rozhodující je podpis protokolu o poskytnutí služeb bez vad a nedodělků oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 



KMO-384-2019 

 

 

V. Licenční ujednání 

1. Objednatel prohlašuje, že v souladu s § 98c odst. 4 zákon ač. 121/2000 Sb., autorský zákon, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“), jako provozovatel živé veřejné hudební 

produkce učiní řádně a včas oznámení příslušným kolektivním správcům o konání akce a 

jejím programu vč. uvedení jmen autorů a děl, jež budou v rámci akce provozovna. Objednatel 

se rovněž zavazuje zaplatit příslušným kolektivním správcům stanovenou odměnu za užití 

těchto děl v rámci akce. 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje objednateli nevýhradní svolení a oprávnění 

(podlicenci) ke zveřejnění výkonu umělce, k jeho zaznamenání na zvukové záznamy za níže 

uvedených podmínek, k jeho úpravě a editaci nutné pro užití výkonu dle této smlouvy a k jeho 

užití jak v původní tak upravené podobě vcelku i po částech těmito způsoby: 

a) rozhlasové vysílání (zejm. na stanicích ČRo Radiožurnál a ČRo Karlovy Vary); 

b) sdělování veřejnosti prostřednictvím zpřístupňování na internetu umožněním poslechu – 

pouze živě; 

c) sdělování veřejnosti prostřednictvím provozování živě. 

2. Podlicence pro výše uvedené způsoby užití je poskytnuta v rozsahu místně a množstevně 

neomezeném na dobu trvání majetkových práv poskytovatele. 

3. Součástí podlicence dle této smlouvy je oprávnění objednatele udělovat třetím osobám 

podlicence i ve shodném rozsahu s poskytnutou podlicencí. Objednatel není povinen 

podlicenci využít. 

4. Odměna za podlicenci dle tohoto článku smlouvy zahrnuje odměnu za všechny způsoby užití 

dle této smlouvy, s výjimkou vysílání, kdy cena za podlicenci zahrnuje pouze odměnu za první 

vysílání. Za druhé a každé další užití výkonu dle této smlouvy vysíláním bude objednatel 

vyplácet umělci reprízné prostřednictvím kolektivního správce práv INTERGRAM ve výši, 

rozsahu a způsobem určeným vlastními smluvními vztahy objednatele s INTERGRAM. 

5.  Objednatel je oprávněn dále oprávněn při provádění výkonu (včetně přípravy na výkon) pořídit 

fotografie umělce a videozáznamy jeho výkonu a tyto fotografie a videozáznamy užívat spolu 

s výkonem při užití výkonu dle této smlouvy, umístit tyto fotografie a videozáznamy na 

internetové stránky objednatele, na oficiální profily a kanály objednatel na sociálních sítích a 

umístit je do tiskovin objednatel za účelem propagace výkonu a informačními účely, to vše 

v rozsahu a po dobu shodnou s rozsahem podlicence dle této smlouvy. Objednavatel se 

zavazuje zaslat před použitím poskytovateli na e-mailem: nikolalanger@artshock.cz tyto 

fotografie a videozáznamy k odsouhlasení/k autorizaci. 

6. Pro vyloučení pochybností objednatel dále uvádí, že je rovněž oprávněn za podmínek dle 

předchozího odstavce této smlouvy užít fotografie a videozáznamy, které mu poskytovatel 

dříve poskytl, a fotografie a videozáznamy umělce dříve pořízené objednatelem ve spojitosti 

s jiným jeho výkonem v minulosti. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn takový souhlas 

v daném rozsahu udělit, a to za všechny výkonné umělce, kteří se podílejí na vytváření 

výkonu, a dále  i za autory fotografií a videozáznamů, které poskytovatel dříve poskytl 

objednateli.  
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VI. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Poskytovatel se zavazuje nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele a zdržet se 

veškerého jednání, které by objednatele mohlo jakýmkoliv způsobem poškodit. 

2. Objednatel a poskytovatel určí oprávněné a odpovědné osoby, které budou osobně přítomny 

po celou dobu poskytování služeb, což si smluvní strany písemně oznámí nejméně týden před 

konáním koncertu.  

3. Poskytovatel se zavazuje, že bude služby poskytovat podle svých nejlepších možností a 

schopností. Poskytovatel v plném rozsahu odpovídá objednateli za škodu, kterou způsobí 

v rámci plnění této smlouvy. Poskytovatel v této souvislosti prohlašuje, že je pojištěn, a to i pro 

případ škod způsobených svými zaměstnanci nebo spolupracovníky. 

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dle svého uvážení umístit na boční 

konstrukce zastřešení podia na své náklady propagační materiály Českého rozhlasu a 

Českého rozhlasu Radiožurnál (zejm. bannery apod.), za předpokladu, že takové propagační 

materiály bude možné ze zařízení kdykoli odstranit, aniž by tím bylo zařízení jakkoli 

poškozeno či neslo stopy po umístění těchto propagačních materiálů. 

5. Objednatel se zavazuje před vytvořením výkonu seznámit umělce s podrobnostmi výkonu a 

podmínkami jeho provedení. Objednatel se dále zavazuje zajistit při vytváření výkonu vhodné 

prostředí a efektivně nakládat s časem umělce. 

6. Poskytovatel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu poskytování služeb, odpovídá-li 

to povaze plnění; pokud jsou příkazy objednatele nevhodné, je poskytovatel povinen na to 

objednatele neprodleně upozornit. Objednatel se však zavazuje respektovat pokyny 

poskytovatele týkající se zacházení se  zařízeními technické povahy. V případě, že má být 

pověřené osobě objednatele svěřeno zacházení se zařízením technické povahy, je 

poskytovatel povinen si ověřit, zda tato osoba je způsobilá a schopná se zařízením zacházet 

obvyklým způsobem tak, aby nezpůsobila jeho poškození či poškození jiného zařízení nebo 

jiné věci, jež je jím ovládaným zařízením jakkoli propojena. V opačném případě je 

poskytovatel povinen takovou osobu poučit o správném zacházení s daným zařízením. 

7. Je-li k poskytnutí služeb nutná součinnost objednatele, určí mu poskytovatel písemnou a 

prokazatelně doručenou formou přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, 

nemá poskytovatel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele, má však právo, 

upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy. 

8. Objednatel je povinen předávat poskytovateli všechny potřebné informace a údaje, které má 

objednatel a které jsou nutné k tomu, aby poskytovatel mohl poskytovat služby dle této 

smlouvy. Objednatel se zavazuje zodpovídat dotazy poskytovatele ve vztahu k poskytování 

služeb podle této smlouvy, a to do 2 pracovních dnů od obdržení dotazu, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. Bude-li třeba, vyvine objednatel přiměřené úsilí poskytnout poskytovateli 

všechny potřebné informace a údaje od třetích stran, které jsou nutné, k zajištění řádného 

poskytování služeb poskytovatele, podle této smlouvy. 

9. Objednatel má právo na úplné a včasné plnění ze strany poskytovatele v souladu s touto 

smlouvou.  

10. Poskytovatel je povinen zajistit, aby všechny osoby podílející se na poskytování služeb pro 

objednatele, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k poskytovateli nebo jsou 
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k poskytovateli ve smluvním vztahu, se řídily vždy touto smlouvou. Poruší-li taková osoba 

jakékoliv ustanovení této smlouvy, má se za to, že porušení způsobil sám poskytovatel. 

11. Umělec není oprávněn vstupovat do programu akce jakýmkoliv jiným způsobem, než 

způsobem provedení výkonu dle této smlouvy, zejména není oprávněn k propagaci 

jakýchkoliv výrobků a služeb žádným způsobem, k činění prohlášení nesouvisejících 

s výkonem, zejména politických a komerčních. 

VII. Kvalita služeb 

5. Poskytovatel prohlašuje, že služby jsou poskytovány bez faktických a právních vad a 

odpovídají této smlouvě a platným právním předpisům. Poskytovatel je povinen při 

poskytování služeb postupovat v souladu s touto smlouvou, platnými právními předpisy a 

českými technickými normami ČSN. Dále se poskytovatel zavazuje zajistit, aby umělec při 

uměleckém výkonu postupoval v souladu se Zákonem o Českém rozhlasu a Kodexem ČRo.  

6. Poskytovatel podpisem této smlouvy přebírá odpovědnost za to, že služby budou po dobu 

trvání této smlouvy způsobilé ke svému užití, jejich kvalita bude odpovídat této smlouvě a 

zachovají si vlastnosti touto smlouvou vymezené, popř. obvyklé.  

7. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn k uzavření této smlouvy na základě smluvního vztahu 

s umělcem a že jeho práva ani práva umělce k výkonu nejsou a nebudou nijak – právně ani 

fakticky – omezena. 

8. Poskytovatel se dále zavazuje zajistit, že umělcem vytvořený výkon je z právního pohledu 

bezvadný a případné užití citací uvnitř výkonu je v souladu s autorským zákonem. 

Poskytovatel prohlašuje, že vůči objednateli nebudou uplatněny nároky z jakýchkoli 

autorských práv, práv výkonných umělců či oprávněné nároky třetích osob v souvislosti 

s předmětem a účelem této smlouvy. Budou-li vůči objednateli takové nároky uplatněny, 

poskytovatel se zavazuje, že nároky neprodleně uspokojí a neprodleně uhradí objednateli 

veškeré prokazatelně vzniklé škody.  

1. Poskytovatel je povinen po dobu trvání smlouvy bezplatně odstranit vady služeb, které se na 

službách objeví, a to neprodleně, nejpozději však do 2 hodin, od okamžiku oznámení vady 

objednatelem. V případě, že bude poskytovatel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel 

oprávněn vadu odstranit sám na náklady poskytovatele, který se mu je zavazuje neprodleně 

uhradit. 

VIII. Změny smlouvy a komunikace smluvních stran 

1. Tato smlouva může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

nazvaným „dodatek ke smlouvě“. Dodatky ke smlouvě musí být číslovány vzestupně 

počínaje číslem 1 a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.  

2. Smluvní strany v rámci zachování právní jistoty sjednávají, že jakákoli jejich vzájemná 

komunikace (provozní záležitosti neměnící podmínky této smlouvy, konkretizace plnění, 

potvrzování si podmínek plnění, upozorňování na podstatné skutečnosti týkající se vzájemné 

spolupráce apod.) bude probíhat výhradně písemnou formou, a to vždy minimálně formou  

e-mailové korespondence mezi osobami dle této smlouvy.  

3. Zástupce objednatele: 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4. Zástupce poskytovatele: 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

 

5. Pokud by některá ze smluvních stran změnila svého zástupce pro věcná jednání nebo jeho 

kontaktní údaje, je povinna písemně vyrozumět druhou smluvní stranu do 5 dnů po takové 

změně. Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně zástupce a/nebo jeho 

kontaktních údajů bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.  

IX. Sankce a ukončení smlouvy 

1. Bude-li poskytovatel v prodlení s dokončením poskytnutím služeb v rámci přípravy koncertu o 

více než 30 minut oproti termínu dle čl. II., odst. 3 této smlouvy nebo s likvidací koncertu dle 

čl. III., odst. 6 této smlouvy, je objednatel oprávněn po poskytovateli požadovat zaplacení 

smluvní pokuty výši 1.000,- Kč za druhou a každou další započatou půlhodinu prodlení 

v každém z uvedených případů.  

2. Ukáží-li se prohlášení poskytovatele dle v čl. VIII., odst. 3 a 4  této smlouvy jako nepravdivá či 

neúplná, je objednatel oprávněn po poskytovateli požadovat zaplacení smluvní pokuty výši 

30.000,- Kč za každý jednotlivý případ nepravdivého či neúplného prohlášení.  

3. Bude-li poskytovatel v prodlení s odstraněním vad jakékoli ze služeb dle čl. I. odst. 2 písm. a) 

až d) této smlouvy či jakékoli části jakékoli služby, je objednatel oprávněn po poskytovateli 

požadovat zaplacení smluvní pokuty výši 1.000,- Kč za druhou a každou další započatou 

hodinu prodlení s jejím poskytnutím.  

4. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny nebo její části, je poskytovatel oprávněn 

požadovat na objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 

započatý den prodlení. 

5. Smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody v plné výši 

vzniklé z téhož právního důvodu, pro který je požadováno zaplacení smluvní pokuty. 

6. Smluvní pokuty jsou splatné do patnácti dnů ode dne odeslání písemné výzvy k úhradě 

smluvní pokuty. 

7. Nedojde-li k realizaci koncertu z důvodů na straně objednatele, není právo poskytovatele na 

zaplacení ceny plnění dotčeno vyjma odměny za podlicenci. Nedojde-li k realizaci koncertu 

z důvodů na straně objednatele pouze z části, náleží poskytovateli poměrná část ceny plnění 

dle této smlouvy v závislosti na rozsahu již vytvořených částí výkonu.  

8. Pokud umělec nemůže vytvořit výkon pro zdravotní stav, který svou povahou znemožňuje 

vytvoření výkonu dle této smlouvy, anebo pro mimořádně závažný důvod povahy úmrtí či 

vážného úrazu osoby blízké, je poskytovatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a poté tyto důvody v co nejkratší době objednateli doložit. Objednatel má 

v takovém případě právo nabídnout umělci změnu smlouvy ve věci termínu vytváření výkonu 

anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu nemá 

poskytovatel nárok na zaplacení ceny plnění a objednatel na něm nebude vymáhat uhrazení 

nákladů z tohoto důvodu vzniklých.  
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9. V případě, že se umělec nedostaví k vytvoření výkonu v požadovaném termínu a čase a do 

požadovaného místa včetně účasti na zkouškách či v případě že umělec nebude připraven 

k vytvoření výkonu anebo výkon vůbec nevytvoří bez udání důvodu či z důvodů jiných než 

uvedených v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny plnění dle této smlouvy a objednatel 

má právo v takovém případě od smlouvy odstoupit.  

10. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran, jejíž součástí 

bude i dohoda o vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů vyplývajících z této smlouvy. 

11. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit  

a) v případě prodlení poskytovatele se zahájením  poskytování služeb o více než 3 hodiny 

oproti jakémukoli termínu stanovenému touto smlouvou v čl. II.; 

b) v případě, že poskytovatel opakovaně (nejméně dvakrát) porušuje smluvní povinnosti či 

poskytuje služby v rozporu s pokyny objednatele a nezjedná nápravu ani v přiměřené 

náhradní lhůtě poskytnuté objednatelem; 

c) má-li výkon takové vady, které brání, aby ho mohlo být užito k účelu smlouvou 

stanovenému; 

d) stanoví-li to tato smlouva. 

12. Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou 

ceny služeb nebo její části o více než 30 dní po splatnosti, pokud toto prodlení neodstraní ani 

po písemné výzvě poskytovatele k úhradě. 

13. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že z realizace akce 

sejde z důvodu výskytu okolností tzv. vyšší moci za předpokladu, že tyto okolnosti smluvní 

straně objektivně znemožňují poskytovat plnění dle této smlouvy a že o výskytu těchto 

okolností bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, písemně informuje druhou smluvní 

stranu. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považuje okolnost, která nastala nezávisle na 

vůli smluvní strany, pokud jí brání ve splnění povinností, přičemž nelze spravedlivě požadovat, 

aby tato smluvní strana tuto překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to ani s 

vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat. Ani jedna ze smluvních stran není 

oprávněna po druhé smluvní straně v takovém případě požadovat náhradu majetkové újmy 

(škody) či úhradu smluvních pokut. 

14. Odstoupení musí být učiněno písemně a jeho účinky nastávají jeho doručením druhé smluvní 

straně. 

15. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, která se týkají zejména 

nároků z uplatněných sankcí, náhrady škody a dalších ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, 

že mají platit i po zániku účinnosti této smlouvy. 

16. Při předčasném ukončení této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat všechny 

vzájemné dluhy a pohledávky z této smlouvy vyplývající.  
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X. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží dva a poskytovatel jeden. 

4. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako 

místně příslušný obecný soud podle sídla objednatele. 

5. Smluvní strany uvádí, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která plnění 

z této smlouvy podstatně ztěžuje, není kterákoli smluvní strana oprávněna požádat soud, aby 

podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za plnění dle této smlouvy, anebo o 

zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu 

ustanovení § 1765 a násl. OZ nebezpečí změny okolností. 

6. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího 

podepsání oběma smluvními stranami. Poskytovatel tímto bere na vědomí, že v důsledku 

specifického organizačního uspořádání objednatele smluvní strany vylučují pravidla dle 

ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předsmluvní odpovědnosti a poskytovatel nemá právo ve 

smyslu § 2910 OZ po objednateli požadovat při neuzavření smlouvy náhradu škody. 

7. Tato smlouva včetně jejích příloh a případných změn bude uveřejněna objednatelem v registru 

smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Pokud smlouvu uveřejní v registru smluv 

poskytovatel, zašle Českému rozhlasu potvrzení o uveřejnění této smlouvy bez zbytečného 

odkladu. Tento odstavec je samostatnou dohodou smluvních stran oddělitelnou od ostatních 

ustanovení smlouvy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je její: 

Příloha 1 - Specifikace služeb a ceny; 

Příloha 2 - Protokol o poskytnutí služeb.  

 

V Praze dne               V Praze dne  

Za objednatele 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Za poskytovatele 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 
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 PŘÍLOHA 1 – SPECIFIKACE SLUŽEB A CENY 

 
 

 Zajištění koncertu Anety Langerové v rámci Dne s Českým rozhlasem na MFFKV 2019 
Poštovní dvůr, Slovenská 309/2, 360 01 Karlovy Vary 

 
 

 

  

Specifikace  plnění Jednotka 
Počet 

jednotek  

Jednotková 

cena v Kč bez 

DPH 

Celková cena 

v Kč bez DPH 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
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PŘÍLOHA 2 – PROTOKOL O POSKYTNUTÍ SLUŽEB č.  

 

Český rozhlas 

IČ 45245053, DIČ CZ45245053 

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxx 

         tel.: +xxxxxxxxxxxxxxx 

         e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen jako „přebírající“) 

 

a 

 

Art Shock s.r.o. 

IČ  27195830, DIČ  CZ27195830 

zástupce pro věcná jednání  xxxxxxxxxxxx 

         tel.: +xxxxxxxxxxxxxxxx 

         e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen jako „poskytující“) 

I. 

1. Smluvní strany uvádí, že na základě smlouvy o poskytování služeb ze dne _______ poskytl 

níže uvedeného dne předávající (jako poskytovatel) přebírajícímu (jako objednateli) 

následující služby:  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

II. 

2. Přebírající po prohlídce služeb potvrzuje poskytnutí služeb v ujednaném rozsahu a 

kvalitě.  

3. Pro případ, že služby nebyly poskytnuty v ujednaném rozsahu a kvalitě a přebírající z tohoto 

důvodu odmítá potvrdit poskytnutí služeb (či jejich částí), smluvní strany níže uvedou 

skutečnosti, které bránily potvrzení poskytnutí služeb, rozsah vadnosti plnění, termín 

poskytnutí služeb bez vad a nedodělků a další důležité okolnosti: 

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po jednom vyhotovení. 

       V Praze dne  V Praze dne  

Za přebírajícího 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

Za poskytujícího 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 


