
ATRIBUT - středočeská umělecká agentura, Alešova 1111,
293 01 Mladá Boleslav

Tel./fax: r ' , _ČO: 11306777, DIČ: CZ6608111708
e-mail? ' z

Smlouva č. 052/19 
O REALIZACI POŘADU

Uzavřená mezi: Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT,
Alešova 1111, Mladá Boleslav

jako zprostředkovatelem 
a

Město Dačice, Krajířova 27/1, 380 13 Dačice
jako pořadatelem

IČO pořadatele: 00246476 DIČ: CZ00246476

Smlouvaje uzavřená na realizaci tohoto druhu umělecké produkce:
Hudební - v rámci festivalu „Dačická kostka" - v délce cca. 60 minut

Adresa místa výkonu produkce: Dačice, Státní zámek - nádvoří

Počet produkcí: 1 Datum: 7.7. 2020 Čas: 20,00 bod.

Soubor: BÁRA BASIKOVÁ s kapelou BASIKBAND

Cena pořadu ( bez DPH ): Kč + doprava

Pořadatel zajistí profesionálního zvukaře a ozvučení.

Kontakt na zvukaře:

Kontaktní osoba za pořadatele, na místě:

Technické, organizační a smluvní podmínky - viz. příloha - nedílná 
součást smlouvy. Dále parkovací místo v blízkosti jeviště, šatnu 
(zrcadlo, voda).
Prosíme o zajištění občerstvení, v rámci možností pořadatele.

SMLUVNÍ PODMÍNKY
Pořadatel: -potvrdí návrh smlouvy a doručí jej zpět do 7 dnů po obdržení

-zajistí souhlas s veřejnou produkcí a uvedením děl ve smyslu zákona o povolovacím 
řízení autorského zákona

-zajistí při pořadu bezpečnost, ochranu zdraví a majetku umělců i jiných pracovníků 
v souladu s platnými právními předpisy

-v případě odvolání smluvně zajištěného pořadu uhradí 20% z ceny pořadu, v případě 
zrušení 60 dní před akcí uhradí pořadatel 50% smluvené ceny 
a v případě zrušení akce nejdéle 30 dnů před akcí nebo v den akce uhradí plnou 
sjednanou cenu

-je-li akce plánována v přírodním prostředí, je povinen pořadatel zajistit v případě 
nepříznivého počasí náhradní kryté prostory, a to i v případě poklesu teploty pod 16 °C 
-uhradí cenu pořadu, dopravu, Dph v zákonné sazbě, případné ubytování 
-další povinnosti viz technické podmínky umělce



Zprostředkovatel: -odpovídá za vystoupení (provedení prací) za uvedených podmínek, 
zaručuje odpovídající uměleckou úroveň

-bere na vědomí, že pokud nebudou dodrženy podmínky řádně potvrzené 
smlouvy, může pořadatel požadovat uhrazení nákladů, které v důsledku 
toho vzniknou
-může z důvodu překážek na straně účinkujících odstoupit od smlouvy 
jen ve zvlášť odůvodněném případě (např. nemoc, úmrtí v rodině atd.).
V takovém případě nevzniká nárok na úhradu vzniklých nákladů 
-provede fakturaci na základě této smlouvy 
-odpovídá za správnost limitovaných náhrad a cen
-zasílá v příloze technické podmínky umělce, případně seznam skladeb, 
které budou při produkci užity

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Smlouva určuje výši pevných, předem známých nákladů spojených 
s uskutečněním produkce. Pohyblivé složky předem známé (doprava, změna 
délky produkce atd.), ale ze smlouvy vyplývající budou fakturovány na 
základě limitovaných náhrad a cen (doprava), nebo na základě dohody 
(změna délky produkce atd.). Bude-li vystoupení znemožněno v důsledku 
nepředvídatelné události, mají obě strany právo od smlouvy odstoupit bez 
nároku na odškodné, ale po předchozím neprodleném vyrozumění druhé 
strany.
Jednostranně odstoupit od uzavřené smlouvy mohou obě strany pouze 
písemnou formou (doporučený dopis).
Na právní vztahy založené touto smlouvou se vztahují ustanovení autorského 
zákona.
V případě neuhrazení faktury do 14-ti dnů účtujeme 1% dlužné částky za 
každý den prodlení

Způsob platby: převod na účet na základě vystavené faktury
po produkci, nebo formou zálohové faktury 
ve výši 100% před produkcí a následně 
nulové doplatkové faktury po produkci 

Bankovní spojení: Komerční banka Mladá Boleslav
Číslo účtu: __ ,
Číslo faktury je shodné s číslem smlouvy 
Konstantní symbol: 308
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