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Smlouva o zaiiéténi uméleckého vvstoupeni

Jzin Ziak — Agentura September (déle jen Agentura)
Tr. T. Bati 190, 760 01 Zlin
16:: 70466033, D161: CZ7006218076
Bankovni spojem’: xxxxxxxxx
Registrace: Zivnostensky fif‘ad Zlin, pod é. ZL-L/1167/01-F, ze dne 22.8.2001

KIS Mariénské Lézné s.r.o. (déle jen Pol‘adatel)
Hlavni 47, 353 01 Mariénské Lézné
16: 25208438, D163: CZ25208438
Registrace: Krajsky soud v Plzni, oddil C., Vloika 8476, ze due 26. 3. 1997
zastoupeno: Alena Havrdové, jednatel

Predmétem smlouvy je zajiéténi programu IRSKE TANEéNl SHOW -— Rytmus v
srdci, Taneém’ho souboru Merlin, ktery se u’skut’eéni ve stredu 20. fijna 2021 0d 19.30 hodin,
misto konéni: Méstské divadlo MARIANSKE LAZNE, Trebizského 106, okr. Cheb.

Povinnosti Agentury zajistit:
o dany program ve v37§e uvedeném terminu a éasc
o dopravu fiéinkujicich, zajiEténi Eésti svételné techniky
o vystoupeni souboru v rozsahu cca 75 min. bez prestévky
o dodz’mi plakzitl‘i k vystoupeni zdarma
0 odpovédné osoba za Agenturu: Jain Ziak, tel. xxxxx

Povinnosti Poi‘adatele zajistit:
o podepsém’ a zasla’mi naskenované smlouvy na mail Agentury do 7 dnfi
o kvalitni prOpagaci vystoupeni — vylepy plakfitfi, uvedeni poi‘adu na propagaénich

materiélech a na webu pod nézvem IRSKA TANEéNl SHOW — Rytmus v srdci
prostor pro prijezd a parkovzini 2 dodévkovych aut k mistu vystoupeni

o prostory Divadla — pristup do sfilu 4 hod. Iaf‘ed zaéétkem pl‘edstaveni. umoinit néstum
z obou stran ieviété

0 min. 2 lidi na \ \‘klfidéni a naklédéni technikx — v pf'ipadé nedodrieni je Pof'adatel povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vyéi 5.000 Ké
prézdné jeviété o rozmérech min. 7 x 6 m (§irka x hloubka)

o predpisfim H‘hovuiici min. 2 mm (trussVJ ve stredni a zadni éésti ieviété (nosnost cca 80 +
80 kg) na povééeni svétel

o moinost nuiiti a pi‘ipojeni stévaiiciho svételného parku na na§i svételnou reiii nomoci
DMX a pi‘itomnost mistniho osvétlovaée

0 kvalitni a dostateéné n‘konné ozvuéeni sélu Vé. zvukového pultu + 2 odposlechx na
stoianech + pi’itomnost mistnl’ho zvukaf‘e + zanoieni na§ich 4 mikrofonfi

0 vhodné misto v hledi§ti pro zvukare a osvétlovaée + 2 stoly pod mixpulty (4 mista vedle
sebe ve 2 radz’wh za sebou), nebo v kabiné s vy’hledem na jevi§té

0 privod elektrického proudu 380 V (32 A) + pritomnost mistniho technika
0 min. 2 uzamykatelné §atny pro 9 fiéinkujicich se Etendry, zrcadly, stoly, iidle, svétlo
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5x jemné perlivé + 5x neperlivé vody, ovoce + obéerstveni pro 12 osob
0 na své néklady ubytovéni min. kategorie 3* se snidani due 20. 10. 2021 - 4 X Zlfiiko + 1 x

3lfiiko + 1 x llfiiko (celkem 12 osob)
o odpovédné osoba k dispozici v misté akce: Jii‘i Faimera, tel. xxxxx

Financ'm’ vyrovminl’:
Poi‘adatel uhradi za vy§e uvedené vystoupeni Véetné techniky smluvni ééstku ve vy§i

60.000 Ké (éedeséttisickorunéeskych) + alikvot nékladfi na dopravu + DPH.
Poi'adatel se déle zavazuje uhradit Agentui‘e September autorsky honoréi‘ za pi‘edstaveni ve
vy§i 5 % z celkoch hrubich trieb za pi‘edstaveni, které za§le Poi‘adatel nejpozdéji do 3
pracovnich dnfi p0 pi'edstaveni na e—mail: xxxxxxx. Celé uvedené ééstka bude pi‘ipséna na
I'léet Agentury na zzikladé zaslané faktury do 7 dnfi po vystoupeni. Poi‘adatel udéluje souhlas
k elektronickému zasléni dafiového dokladu na adresu: xxxxxxxx

Odstoupem' 0d smlouvy:
0d smlouvy mfiie kaidé strana odstoupit ve zvlé§t’ odfivodnénych pi‘ipadech (pi‘irodni

katastrofa; epidemic), Agentura pak i z dfivodu onemocnéni, lirazu éi smrti umélce, nebo
blizkého pf'ibuzného. Tato skuteénost musi byt neprodlené pisemné oznémené druhé strané.

V pFipadé, ie Poi-adatel odstoupi 0d smlouvy z jinYch, nei z vy§e uvedenjrch dfivodfi do
60 dni’l pi‘ed tcrminem konéni vystoupeni, je povinen uhradit smluvni pokutu ve vy§i 30.000
Ké, v pi-ipadé ie odstoupi od smlouvy v dobé krat§i jak 60 dni (véetné) pi‘ed terminem konz’mi
vystoupeni hradi v plné mii‘e celou smluvni ézistku.

V pi‘ipadé zfivainého nedodrieni Povinnosti Pofadatele v této smlouvé uvedenych se
vystoupem' neuskuteéni. Poi‘adatel v§ak neni zbaven povinnosti uhradit cclou smluvni ééstku
za vystoupeni.

V pi'ipadé, ie Agentura odstoupi 0d smlouvy z jinych nei vy§e uvedenych dfivody, je
povinna uhradit Poi‘adateli prokazatelné vynaloiené néklady s vystoupenim spojené.

Ostatn1' ustanovem’:
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichi kaidé strané néleii po jednom.

Zmény a doplfiky musi mit pisemnou formu a musi byt odsouhlaseny obéma stranami.
Smlouva nabyvé platnosti podpisem obou smluvnich stran.

Ve Zliné due 9. éervna 2021

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

J{In Ziak Alena Havrdové
Agentura September KIS Mariénské Lézné s.r.o.
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