
Smlouva o provedení uměleckého výkonu
Uzavřená mezi smluvními stranami:

Universal Music, s.r.o.
se sídlem Velvarská 1652/7, 160 00 Praha 6, Česká republika
lČ: 60469692, DIČ: CZ60469692
Zastoupena

(dále jen ,,Agentura") na straně jedné

a

Město Horažd'ovice
lČ: 00255513, DIČ: CZ00255513
Městský úřad Horažd'ovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažd'ovice
Zastoupené starostou Ing. Michaelem Formanem
(dále jen ,,Pořadatel") na straně druhé

I.
Preambule

,,Umělcem" se pro účely této smlouvy rozumí: POETIKA

Vzhledem k tomu, že:
a) Pořadatel má zájem na koncertním vystoupení Umělce na niže uvedeném místě a v niže uvedeném čase a
b) Agentura je ochotna a schopna vystoupeni Umělce na svou odpovědnost zajistit, uzavÍrajÍ smluvní strany niže

uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu.

Předmět a specifikace smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek Agentury zajistit, že se Umělec zúčastní koncertního vystoupení (živého,
playbackového, halfplaybackového) a provede osobně umělecký výkon za podmínek této smlouvy v místě a čase
dle další specifikace a závazek Pořadatele zaplatit za zajištění provedeni uměleckého výkonu Agentuře
dohodnutou odměnu.

2. Specifikace akce:
Název akce a místo konáni: Slavnosti Kaše 2021
Typ vystoupení: živě
Datum: 26.6.2021
Čas l délka vystoupení: 21:00 l 60 min.
Adresa místa vystoupení: Mirové náměsti1, 34101 Horažd'ovice
příjezd na místo: do 20:00
Stavba nástrojové aparatury: 20:00 - 20:30
Zvuková zkouška od-do: 20:30 - 21:00
Odpovědná osoba Pořadatele (jméno, mobil):j
Odpovědná osoba za techniku v místě akce (jméno, mobil):
Adresa hotelu: bez ubytováni
Odpovědná osoba za Agenturu v místě konáni:
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Ill.
Provedení uměleckého výkonu

1. Agentura při podpisu této smlouvy prohlašuje, že je oprávněna účast Umělce ve smyslu této smlouvy na
vlastni odpovědnost zajistit.

2. Závazek Agentury je omezen na zajištěnÍosobnj účasti Umělce na vystoupeni(včetně případně doprovodné
kapely, je-li tak sjednáno) a zajištěnÍv|astnich hudebních nástrojů a nástrojové aparatury.

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Agentura se zavazuje, že zajisti, že se Umělec dostaví do místa konání vystoupení dle ČI. || odst. 2 ve stavu
umožňujÍcÍm provedení uměleckého výkonu.

2. Pořadatel se zavazuje zajistit na své náklady kvalitní zvukovou a světelnou aparaturu dle technických
požadavků Agentury, které jsou uvedeny v příloze č. lb této smlouvy (Poetika - technický rider).

3. Pro potřeby stěhovánízvukové a nástrojové aparatury před zahájením uměleckého vystoupení Umělce na
jeviště a zpět po skončeni provedení uměleckého výkonu do doprovodného vozidla a na pomoc při její
instalaci a demontáži zajistí Pořadatel spolupráci od povÍdajÍcjho počtu minimálně 3 osob - pomocníků. Tyto
osoby nesmí být pod vlivem alkoholu a drog.

4. Pořadatel zajistí pro Umělce samostatnou Šatnu l prostor, který musí být čistý, osvětlený a uzamykatelný
či hlídaný Šatna bude vybavená zásuvkou 230 V, věšákem, židlemi, stolem a zrcadlem Dveře šatny musí
být označeny nápisem se jménem Umělce takto: ,,POETIKA".

5. Pořadatel odpovídá za dodržení hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů v místě konáni akce.
Pořadatel odpovídá za Škody na zdravia na majetku, vzniklé Agentuře, Umělci či jeho doprovodným osobám
v souvislosti s prováděním uměleckého výkonu, pokud tyto nebyly prokazatelně zaviněny Agenturou,
Umělcem či jeho doprovodnými osobami, tj. pokud vzniknou v důsledku nedodržení předpisů o bezpečnosti
a ochraně zdraví, při nedodrženítechnických norem a obecně závazných přepisů ze strany Pořadatele.

6. Pořadatel je povinen umožnit na akci vstup doprovodným osobám Umělce a umožnit, aby technici Umělce
obsluhovali zvukovou a světelnou aparaturu, pokud o to Umělec požádá. Pořadatel je povinen zajistit, že
nastavení zvukové aparatury nebude mezi ukončením zvukové zkoušky a vystoupením Umělce měněno.

7. Pořadatel zajisti pro Umělce občerstveni a nápoje dle technických požadavků Agentury, které jsou uvedeny
v příloze č. la této smlouvy (Poetika - organizační rider)

8. Pořadatel se zavazuje, že zajistína své náklady pro Umělce ubytovániv rozsahu uvedeném v ČI. ||. odst. 2 této
smlouvy.

9. Další povinnosti Pořadatele v souvislosti s vystoupením Umělce mohou vyplývat z přílohy č.1a
a č. lb této smlouvy (Poetika - technický rider a Poetika - organizační rider).

10. Za Agenturu jsou ke všem úkonům spojeným s touto smlouvou zmocněny osoby uvedené v ČI. ||. odst. 2
v posledním řádku tabulky nebo Umělec.

V.
Odměna za zajištěni provedení uměleckého výkonu

1. Smluvnístrany se dohodly na celkové odměně za zajištěni provedeni uměleckého výkonu ve výši
64.800 KČ + DPH. Celá částka bude uhrazena po uskutečněnÍvystoupenive prospěch Agentury na základě
jejifaktury (řádného daňového dokladu) doručeného Pořadateli.

2. Každý daňový doklad - faktura, vystavený Agenturou musí splňovat podmínky platných právních předpisů
České republiky. jestliže některé podmínky daňový doklad splňovat nebude, pak je Pořadatel oprávněn
fakturu vrátit. Splatnost faktury se tak prodlužuje o dobu, než bude doručena faktura bezvadná.
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3. V odměně dle odst. 1 tohoto článku jsou zahrnuty veškeré náklady Agentury vynaložené pro zajištění
vystoupení Umělce, zejména honorář za provedení uměleckého výkonu pro Umělce (a event. doprovodné
hudebníky), pro doprovodný personál Umělce a náklady na cestu.

VI.
Autorská práva a práva souvĹsejÍcÍ s autorskými právy

1. Pořadatel získává touto smlouvou podlicenci k užiti uměleckých výkonů Umělce a doprovodných hudebníků
provedených při vystoupeni podle této smlouvy výlučně živým provozováním v rámci vystoupení.

2. Tato smlouva neopravňuje Pořadatele k pořizování obrazového či zvukově obrazového záznamu vystoupeni
ani k využiti jmen, podobizen či jiných projevů osobní povahy výkonných umělců pro jiné účely, než pro
přímou propagaci vystoupeni Umělce. Taková propagace nesmí být přímou nebo nepřímou propagacÍtřetj
osoby, ani jejich výrobků nebo služeb.

3. Pořadatel se zavazuje získat na vlastni odpovědnost a na vlastní účet hromadnou smlouvou uzavřenou
s kolektivním správcem (OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním) licence k užiti
autorských děl hudebních, která budou Umělcem provedena při vystoupení. Umělec prohlašuje, že práva
k užiti všech prováděných děl zastupuje uvedený kolektivní správce. Repertoárový list je přIlohou č. 2 této
smlouvy.

VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Pořadatel je oprávněn od smlouvy odstoupit s okamžitými účinky v případě porušení povinnosti zajistit
přítomnost Umělce dle ustanoveni ČI. lV odst. 1. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo Pořadatele
na náhradu škody, vzniklé porušením těchto ustanovení. Agentura uhradí Pořadateli náklady prokazatelně
a účelně vynaložené v souvislosti s pořádáním předmětného vystoupení.

2. Agentura je oprávněna od smlouvyodstoupits okamžitými účinky v případě porušenipovinnosti Pořadatele
dle ustanovenIčI. lV odst. 2, 4, 6 nebo 9. Odstoupením od smlouvy nenidotčeno právo Agentury na náhradu
škody ve výši vynaložených nákladů a ušlého zisku. UstanovenIčl. V. odst. 1nenidotčeno.

3. Oznámení o odstoupeni od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno nebo předáno druhé smluvní
straně nebo jejímu zástupci přítomnému v místě konáni akce.

4. Tato smlouva zaniká a smluvní strany vůči sobě nebudou mít žádné vzájemné nároky (s výjimkou dle
nás|edujÍcÍ věty) v případě, že konáni akce resp. vystoupeni Umělce na akci bude zabráněno v důsledku
nepředvídatelné nebo neodvratitelné události |ežÍcÍ mimo vliv smluvních stran, např. v důsledku přÍrodnj
katastrofy, epidemie, úředního zákazu, nemoci nebo úrazu Umělce, úmrtí v jeho rodině apod. ta smluvní
strana, na jejíž straně ona nepředvIdatelná okolnost nastala, je povinna o tom bez odkladu informovat
druhou smluvní stranu, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Pro vyloučeni pochybnostíse má za to, že se toto
ustanoveni netýká nepřízně počasí.

5. Pořadatel se zavazuje, že zaplatí Agentuře celou odměnu dle ČI. V iv případě, že se akce nebo vystoupeni
Umělce neuskutečni za podmínek dle této smlouvy z jiných důvodů na straně Pořadatele než z důvodů
uvedených v odstavci 4 tohoto článku, např. z důvodů časových prodlev v návaznosti jednotlivých
vystoupení, která mají být součásti akce, nebo malého počtu návštěvníků apod.

VIII.
Zvláštní a závěrečná ustanovení

1. Uveřejňuje-li se tato smlouva podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nebo podle jiných právních
předpisů, nebudou zveřejněny údaje v této smlouvě označené žlutou barvou a dále přílohy č. la 2 této
smlouvy (Organizační podmínky a Technické podmínky), neboť obsahuji obchodní tajemství Agentury či
osobní údaje osob, které nejsou smluvní stranou této smlouvy.

2. Místo a Čas provedeni uměleckého výkonu, čas a druh akce, stejně jako ostatní podmínky sjednané touto
smlouvou lze změnit jen s písemným souhlasem obou smluvních stran.
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3. Tuto smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve formě
písemných dodatků, které musí být podepsány oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné.

4. Veškeré právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řIdi ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění a ustanoveními zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejÍcÍch s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.

5. Přílohy této smlouvy tvoří její nedílnou součást této smlouvy. Přílohy mohou být změněny a doplňovány jen
způsobem uvedeným v odst. 2 tohoto článku.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V d,,
15 -09- 2020

V Praze dne 13.7.2020

Agentura:

......... C" Ĺ

PřIlohy:
Příloha č. l: Organizační rider - neuveřejňuje se
Příloha č. 2: Technický rider - neuveřejňuje se
Příloha č. 3: Playlist
Příloha č. la

Pořadatel:

E



POETIKA - PLAYLIST

1. Obeplout )

2. Trinity )

3. Ikaros

4. Za oponou

5. Návrat

6. Múza (

7. Memento

8. Zkouším ŽÍt (

9. Hollywood

10. cover- Ramones - Blitzkrieg Bop

11. pod hladinou

12. Cover —Imagine Dragons — Next to me

13. Cover- DJ Khaled - All Ido is Win

14. Duše v poutech

15. Dívej

16. Každou vteřinou

17. Zrcadla

případný přídavek:

Zkouším ŽÍt acoustic verze (

V Praze dne 13.7.2020 v Ilo i15 -09- 2020

Agentura:

.
.

r

Pořadatel:

1
.


