
Smlouva o provedení koncertu - uzavřená společnost č. 3/2020

V souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění
uzavírají smluvní strany tuto smlouvu:

Pořadatel: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace

sídlo: Čichnova 982/23, 624 00 Brno

IČ: 00380385, DIČ: CZ00380385

bankovní spojení:

oprávněná osoba: Ing. Olga HOhlová, ředitelka,

(dále pořadatel)

Umějec/skupina Radka Fišarová a běloruský akordeonista Aliaksandr Yasinski, kytara

Miroslav Linka zastoupena:

Zástupce: Iva Klusalová

sídlo: Zalánská 414, 262 42 Rožmitál p. Tř.,
IČ: 64 76 25 21, DIČ 6255291097

bank, spojení:

kontaktní spojení: t

(dále zástupce)

Zástupce se na základě této smlouvy zavazuje zajistit pro pořadatele niže uvedenou akci a pořadatel se
zavazuje uhradit cenu stanovenou ve smlouvě, dle sjednaných podmínek. Smluvní strany si touto smlouvou
dohodly podmínky zabezpečení hudební produkce:
Akce: pro uzavřenou společnost - malá verze programu - ,,BONJOUR PARIS". Program agentury
ANDANTE je pod záštitou J.E. Petra Druláka - velvyslance České republiky ve Francii.

Datum konáni: 26. února 2020

Místo konání koncem : prostory pořadatele na adrese Čichnova 982/ 23, 624 00 Brno

Účinkující umělci - Radka Fišarová a běloruský akordeonista Aliaksandr Yasinski, kytara
Miroslav Linka (dále účinkující, popř. umělci)

Rámcový repertoár :akce - bude upřesněno nejpozději 14 dní před konáním akce.

Pořadatel je povinen nahlásit konání koncertu dle zákonné
týkající se povinnosti pořadatele vůči OSA.

· VOrgan!zac?l opatren]:,
, ,Kapacita salu: (netýka se venkovních akci) 200 mist

, . V ,Delka produkce : cca 70 minut prestavka se dohodne n



Zahájení koncertu: den, čas:
konáním akce).

26. února 2020 cca v 17. 00 hodin (bude upřesněno nejpozději 14 dni před

příjezd účinkujících : cca 2,5 - 3 hodiny před plánovaným zahájením akce.

Zvuková zkouška od : cca 2,5 - 3 hod před zahájením akce
Druh produkce : Koncert
Umělkyně si sama prodává nosiče - jako drobný prodejce - není třeba EET, má registraci. Tento prodej se
n e ty k á pořadatele.

Platební podmínky

Cena za program činí 35.000,- KČ ( k této částce bude připočteno 21% DPH), dále doprava l vozidlo -
výjezd Praha - cílové místo a zpět, 5 KČ za kilometr - nutno počítat se svozem umělců z Prahy (do
konečného počtu kilometrů) plus DPH, dle trasovače Google.

zvuk zajišťují účinkující. 6000,- kč plus doprava, výjezd z Prahý

Honorář v uvedené výši v této smlouvě bude hrazen bankovním převodem na základě faktuíy se splatností 3
dny, která bude zaslána na adresu poštou nebo mailovou korespondencí.

Za každý den prodlení účtujeme jedno procento z celkové Částky.

Dohodnuté podmínky smlouvy
Účinkující je povinen dostavit se na místo vystoupení dne : 26. února 2020.

Účinkující se zavazuje provést umělecký výkon osobně v rozsahu dohodnutém s pořadatelem

dbát všech pokynů a opatření pořadatele nezbytných k jeho realizaci, jakož i dodržovat podmínky

požární ochrany a BOZP v souladu s platnými předpisy.

Pořadatel se zavazuje zajistit:

dle svých technických a organizačních možnosti vystoupení po stránce technické, společenské, beqpečnostní
a hygienické, dvě uzamykatelné šatny, parkováni u místa konání, místo na uschování obalů od aparatury,

zastřešení v případě venkovní produkce , zajištění 2 stolů pro prodej nosičů CD pracovníkem umělce v
předsálí nebo jiném vhodném místě, případně autogramiády,

pomoc při stěhování nástrojů.

světelný scénář - podle možností pořadatele - běžné nasvícení

V případe, že se neuskuteční umělecká akce vinou účinkujícího, je tento povinen uhradit Pořadateli škodu
ve výši vzniklých nákladů a naopak Toto se nevztahuje na onemocnění - ňumo lékařská zpráva k
doložení.

Bez předchozího písemného svolení účinkujícího nemůže pořadatel pořizovat obrazové či zvukové záznamy
uměleckých výkonů nebo provádět jejich přenosy s výjimkou případů povolených zákonem.

Neuskuteční-li se umělecká akce vinou pořadatele, uhradí tento zástupci škodu ve výši prokazatelných
nákladů a

a) 50 procent z celkového honoráře při odhlášení akce 60 d

b) 80 procent z celkového honoráře při odhlášení akce 20 dn

C) 100 procent z celkového honoráře při odhlášení akce 10 dn

/=::::k." '°""í částka 35.000 KČ plus DPH. Vi'še uved



Bude-li umělecká akce znemožněna v důsledku nepředvídatelné nebo neodvratitelné události, ležící mimo
smluvní strany lviz vyŠŠí mocl, mají obě smluvní strany od této smlouvy možnost odstoupit bez nároku na
finanČní náhradu.

Obě smluvní strany potvrzují v plném rozsahu svůj souhlas s uvedenými podmínkami a zavazuji se
realizovat umělecký výkon v duchu sjednaných podmínek., uhradit honorář, dle sjednaných podmínek na
straně druhé. Toto stvrzují svými podpisy, a zároveň prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za
nevýhodných podmínek.
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