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Sládečkovo 
vlastivědné muzeum 
v Kladně  

    

Smlouva o provedení uměleckého výkonu 

č. 64/00410021/2019 
 

1. Smluvní strany: 
 

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace (dále jen pořadatel) 
Adresa: Huťská 1375, 272 01 Kladno 

IČ:  00410021 

Zastoupené: PhDr. Zdeňkem Kuchyňkou, ředitelem muzea 

 

a 

 

Mgr. Olga Lounová  (dále jen výkonný umělec) 
Adresa:           

DIČ: 
Účet ČSOB: 
 

 

2. Předmět smlouvy 

Za podmínek v této smlouvě se zavazuje výkonný umělec zajistit hudební vystoupení 
v Hornickém skanzenu Mayrau. Datum vystoupení: středa 21. 8. 2019. Místo vystoupení: 
Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích, čas vystoupení: od 19.00 do 21.30, výše vstupného: 80,- 

Kč. 
 

3. Závazky účinkujícího 

1) Výkonný umělec se zavazuje dodržet časový harmonogram a uskutečnit svůj program 
svědomitě a ve standardní kvalitě. Časový harmonogram je následující: zvuková zkouška 
účinkujícího a předkapely 17:00 – 18:00, vystoupení předkapely 18:00 – 18:40, vystoupení 
účinkujícího 19:00 – 21:30. 

2) Výkonný umělec se zavazuje kompletně technicky zajistit hudební vystoupení účinkujícího a 
předkapely, včetně pódia, světelné a zvukové aparatury a služby zvukaře. 

3) Výkonný umělec se zavazuje postupovat v souladu s autorským právem a vypořádat 
povinnosti vůči kolektivním správcům autorských práv.  

4) Výkonný umělec se zavazuje poskytnout pořadateli fotografie a podklady, které budou 
poskytnuty za účelem propagace hudebního vystoupení.  

5) Výkonný umělec se zavazuje uhradit spotřebovanou elektřinu v průběhu akce (hudební 
vystoupení účinkujícího a předkapely + zvuková zkouška). 

 

 

4. Závazky pořadatele 

1) Pořadatel se zavazuje uhradit účinkujícímu honorář ve výši 167 770,- Kč bez DPH, 203 002 

Kč včetně DPH. Cena zahrnuje honorář účinkujícího, technické zajištění vystoupení, 
pronájem pódia, zvukaře, autorská práva. Honorář bude uhrazen na základě faktury. 

2) Pořadatel zajistí veškeré podmínky, jaké odpovídají běžnému standardu akce tohoto typu po 
stránce technické, společenské, pořadatelské, bezpečnostní a hygienické.  
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3) Pořadatel se zavazuje poskytnout připojení techniky k elektřině a vystavit účinkujícímu 
fakturu na elektřinu spotřebovanou v průběhu akce dle platných tarifů.  

4) Pořadatel se zavazuje propagovat hudební vystoupení na svých webových stránkách a 
sociálních sítích, vyhotovit plakáty a realizovat jejich výlep. Dále se zavazuje vydat tiskovou 
zprávu a požádat mediální partnery muzea o spolupráci na propagaci události.  

5) Pořadatel zajistí mobilní toalety pro návštěvníky vystoupení. 
6) Pořadatel zajistí vypořádání autorských práv v případě vystupující předkapely 

 

5. Nekonání a odřeknutí vystoupení 
1) Bude-li vystoupení znemožněno v důsledku nepředvídatelné události ležící  mimo smluvní 

strany (přírodní katastrofa, epidemie, válečný konflikt, úřední  zákaz, apod.), mají obě strany 
právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv nároků na finanční úhradu škody, avšak po 
předchozím průkazném vyrozumění. 

2) Vznikne-li nepředvídatelná událost na straně výkonného umělce (vážné onemocnění, úraz, 
úmrtí, dopravní kalamita, či nehoda), nevzniká nikomu žádný nárok, ovšem za podmínky, že 
výkonný umělec bez prodlení pořadatele o této události vyrozuměl. Taková událost musí být 
řádně doložena 

3) Mimo tyto vyjmenované příčiny nelze smlouvu jednostranně vypovědět, aniž by strana, která 
odřeknutí vystoupení způsobila, neuhradila škodu vzniklou straně druhé. 

 

 

6. Závěrečná ustanovení 
1) Výkonný umělec prohlašuje, že mu nejsou známy žádné smluvní závazky, které by bránily 

v provedení výkonu dle této smlouvy. 
2) V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, jsou osobní údaje výkonného 

umělce zpracovávány a uchovávány pořadatelem po dobu stanovenou jeho spisovým a 

archivním řádem. Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu 
uzavřít. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Středočeského kraje usnesení č. 029-

22/2019/RK ze dne 1. 7. 2019 a usnesením č. 078-24/2019/RK ze dne 29. 7. 2019.  

3) Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě mohou být určeny pouze písemnou formou po 

dohodě obou smluvních stran.  
4) Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním 

v Registru smluv, které provede pořadatel, a je uzavřena do doby vyrovnání všech 
vzájemných závazků z této smlouvy vyplývajících. 

5) Smlouva je vyhotovena ve třech rovnocenných kopiích, z nichž jedna připadne výkonnému 
umělci a dvě pořadateli.  

 

 

V Kladně dne: 20. srpna 2019                             V Praze dne: 19. srpna 2019 

 

                
                      Pořadatel                                                                   Výkonný umělec 


