
S M L O U V A7 
O zajištění vystoupení Josefa Vbjtka 

Nymburské kulturní centrum 
Se sídlem Palackého třída 449/64, 280 02 Nymburk 
IČ: 00118516 
Z saná u Městského soudu V Praze, SpiS.zn. Pr 1570 ap 
Zastoupena ředitelkou Bc.Iveta Frìedelovou 
(dále jen „pořadatel“) 
Bankovní spojení: Fio, a.s., č.účtu

a 

VDN Promo, s.r.o. 
se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
IČ: 0461973l,DIČ: CZ04619731 
Zapsaná u Městského soudu v Praze., Spis. zn. C250826 
za níže jedná Jitka Doubravová, DiS.,
bankovní spøjeniz ČSOB, a. S.,č.účtn 
Plátce DPH 

(dále jen „pořadatel“) 

uzavřely níže uvedeného dne tuto Smlouvu: 

I. 
Úvodní ustanovení 

1)Pořadatel je oprávněn pořádat kulturní produkci včetně 
vystoupení výkonných umělců na koncertu. 

II 
Předmět smlouvy 

Smluvní Strany se dohodly na vystoupení Josefa Vojtka 
(„umělce“) na akci Ples města Nymburk za _dá1e uvedených 
podmínek. 

Základní údaje 0 vystoupení: 

1łAkce: Ples města Nymburk Mlsto k°nání3 Nymburk, Obecní dům, Smetanova 55 
Den 1<°H&f1i= 10.1.2020



Začátek : 22,00 hod. 
Zvuková zkouška: l6h.(S vyloučením veřejnosti) 
Rozsah vystoupení: 35 min 
Odměna umělce: 100.000,- Kč vč 21%DPH 

III. 
Závazky smluvních stran

A 

l)Umělec se zavazuje zajistit v rámci akce dle č. II (na Své 
náklady): 

Dostavit se na vystoupení včas, aby mohl v dohodnutou dobu 
zahájit Své Vstoupení. Umělec 'však neodpovídá za případné 
zdržení Z důvodu úrazu způsobené během cesty nebo na místě 
vystoupení či Z důvodu vyšší moci, 

b)dopravu 

Pořadatel se touto smlouvou zavazuje zajistit v rámci akce 
dle čl. II (na Své náklady): 

pódium, jež bude vyhovovat hygienickým a bezpečnostním 
požadavkům na vystoupení, tj. řádně připravit vystoupení 
(viz. technické požadavky umělce), A 

technické požadavky, _které jsou nedílnou součástí této 
smlouvy, které byly již odsouhlaseny Z obou stran, 

lx Samostatnou uzamykatelnou řádně vybavenou šatnu pro 
umělce dle podmínek účinkující, jež jsou nedílnou součástí 
této Smlouvy, 

hlídané parkování pro 1x osobní automobil v místě konání 
koncertu od příjezdu vystupujících na místo až do jejich 
odjezdu, 

IV. 
Sjednaná cena a její splatnost 

Pořadatel má povinnost na základě této_ smlouvy uhradit umělci odměnu, která Obsahuje veškeré náklady umělce Souvisejicí S provedením uměleckého výkonu Specifikovaného v této smlouvě, ve výši 100.000 Kč vč. DPH na základě vystavené faktury se splatností 6.1.2020



Ostatní ujednání 

1)Výběr repertoáru je výhradně V kompetenci umělce Josefa 
Vojtka 

2)Pořadatel je povinen si opatřit svolení k užití uměleckých 
děl a vypořádat odměnu S kolektivními Správci (0Sh).ˇZároveň 
je povinen ohlásit produkci příslušnému úřadu v miste jejıho 
konání. 

3)Bude-li vystoupení znemožněno V důsledku nepředvídatelné 
události, ležící mimo smluvní strany, například přírodní 
katastrofa, epidemie, úřední zákaz apod. nebo Z důvodu ne- 
předvídatelné a neodvratitelné události na Straně vystupu- 
jícího výkonného umělce, např. vážné onemocnění, úraz, úmrtí 
v rodině atd., má kterákoliv Smluvní strana právo od této 
Smlouvy odstoupit, a to bez nároku na úhradu vynaložených 
nákladů. Smluvní strana, jež od smlouvy odstupuje, je 
povinna shora uvedené skutečnosti druhé Smluvní Straně řádně 
doložit. 

4)Neuskuteční-li se `vyStoupení Z důvodů ležicích v poměrech 
jedné Smluvní Strany, je tato Smluvní strana “povinna. na- 
hradit druhé smluvní Straně škodu jí tím způsobenou. 

5) V případě zrušení akce ze Strany pořadatele ve lhůtě kratší 
než 30 dni před datem konání uměleckého výkonu dle čl.II, je 
pořadatel povinen uhradit druhé smluvní straně náhradu ve 
výši 50% sjednané ceny za vystoupení jako storno poplatek. 

VI. 
Závěrečná ujednání 

JJ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisenı obou 
smluvních stran, její Změny a doplňky“ musí mít písemnou 
formu a musí být podepsány oběma smluvními stranami. 

2)Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.
_ 

3)Smluvní strany Se zavazují, že O všech důvěrných a utajovaných informacích a skutečnostech, O kterých se đøzvi V průběhu 'vzájemné Spolupráce, budou zachovávat mlčení po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení. Za důvěrné a utajované informace, které jsou takto jako takové označeny anebo jsou takového charakteru, že mohou v případě Zveřejnění přivodit kterékoliv smluvní Straně újmu bez Ohleđu na to, zda maji pøvahn øsøhniøh, øhøhøđniøh či jiných informací. Smluvní Strany se každá zavazují, že důvěrné a utajované informace nebudou šířit sami ani prostřednictvím třetích osob.



4) Po přečtení této Smlouvy obě Strany potvrzují, že její 
obsah, ustanovení, práva a Závazky `v ní. odpovídají jejich 
pravdivým a svobodným Záměrům, a tato Smlouva byla uzavřena 
na základě vzájemné dohody nikoliv ve stavu nouze, ani 
nápadně nevýhodných podmínek. 

V Nymburce dne .... Nyrnburce dne ........
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