
Smlouva o provedení koncertu 
 

“LAURA A JEJÍ TYGŘI” 
 

Uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona 
č.35/65 Sb. v platném znění mezi : 
 
 
Pořadatel a fakturační údaje: 
Centrum kultury města Písek 
nábřeží 1. máje 1605 
397 01 Písek 
 
IČO: 71294619 DIČ: CZ71294619 
 
 
 
 
Přesné místo konání akce: Palackého sady, Písek 
 
 
 
Datum akce: 27.8.2021 
 
Zahájení koncertu:  17:30 
 
Kapacita sálu: 
 
Kontaktní osoba a telefon – zodpovědná osoba: Martina Paláčková, tel. 739 542 681                                    
 
 
 
Umělec/skupina zastoupena: 
                                                                            Agentura ANDANTE             
                                                                            xxxxxxxxxxx, 
                                                                            IČ 64 76 25 21, DIČ 6255291097 
 
                                                                            Zalánská 414, 
                                                                            262 42     Rožmitál p. Tř.,        
                                                                             
                                                                            Bank. spojení: 
                                                                            xxxxxxxxxxxxxx   
 
                                                                             kontaktní spojení:     
                                                                             xxxxxxxxxxxxxxxxxxx    
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                    
 
Na základě předběžné dohody výše uvedené strany uzavírají tuto smlouvu: 
 
 
 



Předmět smlouvy:  Koncert  skupiny LAURA A JEJÍ TYGŘI 
 
Cena: 49.000 Kč plus 21 procent DPH 
 
plus 
 
doprava jedna dodávka – výjezd Praha (plus svoz umělců  po Praze) -   cílové místo a zpět.  
Počítáno  na kilometry dle trasovače Google.  
18 Kč za kilometr   
 
 
Forma a termín výplaty honoráře:      
 
Honorář v uvedené výši v této smlouvě - zaplaťte prosím bankovním převodem – faktura bude zaslána na 
Vaši adresu poštou nebo mailovou korespondencí. 
 
Výhradně bankovním převodem, splatnost faktury 3 dny, (Za každý den prodlení účtujeme jedno 
procento z celkové částky.) 
 

 pokud nebude dojednána platba předem.  (Zde – pokud nebude na účtě výsledná částka 3 
dny před konáním akce), koncert se nebude konat. Bez jakýchkoli postihů 
zprostředkovatele a umělců.) 

 
Technické požadavky součástí smlouvy, včetně zvuku – který zajišťuje pořadatel a dalších požadavků. 
Ubytování se řeší vždy konkrétně u každé akce. Pořadatel je povinen nahlásit konání koncertu dle 
zákonné povinnosti na OSA – a splnit veškeré podmínky, týkající se povinnosti pořadatele vůči OSA. 

 

Délka produkce :   cca 90 minut          přestávka se dohodne na místě 
 
Příjezd účinkujících :                          cca  2 hod hodiny před plánovaným zahájením akce. 
 
 
Zvuková zkouška od                           60 minut před akcí 
 
 
 
Druh produkce :  Koncert 
                   
          
                             
Dohodnuté podmínky smlouvy 
      
             Účinkující je povinen  dostavit se na místo vystoupení dne 27.08.2021. 
 

       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.      

 
             V případě, že se neuskuteční umělecká akce vinou účinkujícího, je tento povinen 
             uhradit Pořadateli škodu ve výši vzniklých nákladů a naopak. 
             Zde se nevztahuje na onemocnění – nutno 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 účinkujícími    
             škodu ve výši prokazatelných nákladů a navíc ještě smluvní pokutu: 
       a)  50 procent z celkového honoráře při odhlášení akce  120  dní včetně dne zahájení , 
       b)  80 procent z celkového honoráře při odhlášení akce  80 dní včetně dne zahájení 
       c)  100 procent  z celkového honoráře při odhlášení        30 dní včetně dne zahájení  . 
 
                               Honorářem se rozumí částka 49.000 plus 21 procent DPH 
 
 
 
             Výše uvedené platí, nebude-li dohodnuto písemnou formou jinak. 
 

 Bude-li umělecká akce znemožněna v důsledku nepředvídatelné nebo neodvratitelné 
události, ležící  mimo smluvní strany /viz vyšší moc/, mají obě smluvní strany od této 
smlouvy možnost odstoupit bez nároku  na finanční náhradu. 

  
     

          Pořadatel se zavazuje zajistit dle svých technických a organizačních možností, aby      
          vystoupení bylo připraveno po stránce technické, společenské, bezpečnostní a    
          hygienické,   
          Uzamykatelné šatny, parkování u místa konání - bezplatné 
         
          Zastřešení v případě venkovní akce, 
 
          Závěr koncertu: Květiny pro účinkující 
  
          světelný scénář vše v technických podmínkách. 
 
 
Program je s krátkým průvodním slovem umělců. 
 
 
Řádnou a včasnou propagaci pořadu., foto z části vystoupení , tyto poskytne skupině (I.Klusalové – 
xxxxxxxxxxxxxxxk dispozici – informace o proběhlé akci v rámci promo) 
 
Ubytování – ANO / NE dle dohody se upřesní. 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
Smlouva zhotovena ve dvou stejnopisech 5 stran A4, každá smluvní strana obdrží po jednom. 
 
Závaznou součástí této smlouvy je  plan a rozpis zvuku, jakožto přesné technické požadavky, se kterými 
zprostředkující strana souhlasí bez výhrad.  
 
 
Smlouva obsahuje celkem 5 stran – 3 strany plus dvě strany s technickými požadavky – které jsou 
nedílnou součástí smluvy. Prosím o potvrzení obojího. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………... 
Podpis účinkujícího, zastupující agentury 
 
 
   
 
 
 
 
…………………………………………………... 
Razítko a podpis pořadatele       
 
 
                                            
Smlouva uzavřena dne:.12.08.2021 v Písku 

 


