
§mlouva o zajištění uměleckóho vystoupení č.: 3812020

1/ Dodavatel:

kterou uzaťeli:

KROCZEK s.no.
jednající Ing. Petou Kroczek Kašíkovou - jednatelkou
se_sídlem Ahepjukova 2801/1t,702 00 Ostrava - Moravská Osfiava
IC: 064 53 589
DIč: CZ0645358g

Pankovní s
Císlo úůtu : 

Koresngndenčni3dnesa: 739 15 §taré HanrJ 46

(dále jen,,dodavatel)
a

2/Pořadatel:

(dále jen ,pořadatel") a také společně ,,wrluvní stranf'

takto:

L
základní ustanovení

Dodavatel prohlašujq že je osobou opravněnou k zajištěni a k uspořiádánt urněleckého pořadu

- hudebního vystoupení skupiny BUTY na akci,,Nymburské powíeenf'pro pořadatele.
II.

Předmět smlouvy
Dodavatel se zavazuje z{istit urnělecké vystoupení uvedené v čl. I. teto surlouvy v prostorách
pořadatsle, ť. kryté venkovní podirrrn areál na adrese Nránněstí Přemyslovců Nynrburk GPS:
50.1 85851 1N, l 5.0413494E

Nymburskó kulfu rní centrum
zastoupeno Dr. I"adislavem Langrenn - ředitelem
Palackého řlda449164
288 02 Nymburk
IC:00118516
DIČ: CZ00118516

Místo konání: krvté ver:kovní pódium
Datum konání: 4.9.2o2L
Z,aňátek wstouoení: l7:00 hodin
konec wstoupení: 18:00 hodin
Příi ezd technikv (rrristroie): 15:30 hodin
zvukovázkouška: od: l6:10 hodin do: 17:00 hodin
Pořadatel zajistí dodavateli při§tup na jeviště, popřipadě oteťení sálu od 16:10 hodin včetrě
zajištění přítornnosti pořadatele a technického personálu (nosičů aparatury, zvukaři, aj.).
Výkonem práv a povinnosd vyplývajících zéto snlouvy pověřuje pořadatel v den
uměleckého
Parru(0
Zvukař
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ilI-
Cena za uměleckó vystoupení, plaúební podmínlry

Za provedení uměleckého yy§toupení náůežI dodavateli odměna ve výši 100.000r_ Kč
(slovy: sto tisíc korun českých) včetně dopravy + 2l % DPH podle píáyní úpravy
platné ke dni uskutečnění rrněleckého vystoupení, Pořadatel je povinen zaplatit trrto
částku rrásledovně:

a) álohu ve výši 30Vo, ti. 50.000,- Kč + 21% DPH do 15. 12. 202a. V případě
zrušení uměleckého vystoupení nebo odstoupením pořadatelem, vy,jma nouzového
stavu vylrlášeného v lermínu konání hudebního vystoupení, propadá tato záloha ve
prospěch dodavaiele za blokovárť termínu uměleckého vystoupení. Na álohu
vystaví dodavaíel álohovou fakturu, kúeránení daňovjm dokladern.

b) daňorrý doklad - po datu ukončení uměleckého vystoupení vystavi dodavatel
darioví doklad na celkovou odměnu ve vý§ 100.000,- lKí, + 21oÁ DPH. Na tomto
dokladu bude odečtena poskyhruta zÁloha ve výši 50.000,- Kč + 2lúÁ DPH,k
úhíadě zůstane 5{1.000r- Kč + 21% DPH. Splatrost daňového dokladu se
stanovuje na 10 dnů ode dnejeho doručeni.

V případě prodlení pořadatele s úhradou smluvní ceny dle od§t. 1., písm. a) vzniká na
staně dodavatele právo odstoupit od smlouvy, Odstoupení od smlouvy podléhá
písemné formě a je účinné dnem doručení pořadateli. Právo dodavatele na náhradu
škody a smluvní pokutu zůstavá odstoupenírn od srrrlouvy nedotče.lro,

Iv.
Práva a povinnosti smluvnich stran

1/ Pořadatel se zavazuie:

a) zajistit technieké vybaveni a zabeqďení pro dodavatele spočívající v dodrženi
,"R,IDER_MX 2020":

RIDER MD( 2020 ie k dispozici na webu dodavatele www.butv.czaie závaznÝ|.

iistit a občersfuení uěinkuiící v rozsahu
l šaúna vč. tVC (nebo TOI TOI za pódiem), 6 x QSl jemně perlivé vody, 4 l džusu
(2 x jablkoo l x pomeranč, 1 x enanas)o 6 x 0r5 t neperlivá voda, 20 piv Pilsner
Urquell (láhvovén chlazenó, jiný druh piva není přípustný), 1 salárnovo-sýrová
mísa, l mísa chlebíčlry (šrrnka, sýro vejce), 1 mísa smažené vepřovó mini řízsčky,
pďivo, ovoce, zelenina

zajistit přístup do prostor pořadatele, zejména šaten nejpo?něji lhodinu před začátkem
vystoupení,

neurnožnit bez předchozího pisemného souhlasu dodavatele pořizovárť roďrlasových
či televizních přenosů a zÁznami z uměleckého vystoupení mimo běžrou
zpmvodajskou licenci a PR poťeby pořadatele,

zajistit prostor pro uskutďněnl uměleckého vystoupení tak, aby byl způsobilý pro
konání uvedené akce z hlediska beryečnostúch a požrámích pfudpisů,

b)

c)

d)

e)



D zajistit na §vé náklady ubytování áNg x !E,

g) zarjiúttna wé náklady zvukovou a světelnou aparahnu včetně příslušenství a obsluhy,

h) zajistit prrr venkovní hudeb,rrí produkci profesionálně zastřešené jeviště (minim.ilni
rozměr: 8 x 6 m (š x h)), které musí splňovat technické parameřy a současně plakré
be@nostní nonny pro tzv. ,,open air" vystoupení, např.: proti dešti, krupobití, průřži
mračen, vichřici apod.,

i) zajistit v místě konání akce hlídané jeviště (pfud a v průběhu uměleckého vystoupení)
a vynezené parkovištč (na pkci ..open air" Flídáni za ievištěm} zabr*,nečen{
zábranami hlídané bezpečnostní službou či jiným způsobem,

j) vrátit dodavateli snrlouyu do pěti pracovních dnů od jejího podpist1

k) ohlásit umělecké vystoupení na Ocbranný svaz autorský (dále jen .OSA'), poslat
repertoámvý list a zaplatit OSA odměnu,

l) ne vlastlri nákladv zaiistit techniclcý pel§onál na nošení rparrtury. hudeb4íĚ
nástroiů v počtrr minimáIně 2 ospb minimálně 1 h.gdinu před zaháienín
umřleckého wstouneEí a 2 9_soby těsně po ukqnčení uměleckého wstoupení

m) zajistit a na§e plnou odpovědnost za dodržení hygienických, bezpeěnostních
a požámích předpisů v místě konání uměleckého vystoupeni a je povinen v době trvání
hudebního vystoupení zajistit pořadatelskou, bezpečnostnl, poární, zdravotnickou
službu a zajistit řádné ukončení hrrdebního vystoupení.

2/ Dodavatel se zavazuje a prohlašuje:

a) že je opráwěn rrmělecké vystoupení provést a pokud požívá ochrany podle
zák é. 12lD000 Sb. autorského zákona, talěe má kprovedení tohoto vystoupení
pŤ{slušné sorrhlasy a svolení podle arrtorského zákona, ať tň přírno od autor4 či od
kolektivního správcg

b) že provede umělecké vystoupení řádně a včas ve sjednaném termínu a v dohodnutém
rozsahu svědomitě a v profesionrilní umělecké úrovni,

c) že bude pořadbtele informovat včas o všech pfukáácích, které by realizaci uměleckého
vystoupení mohly ohrozit. Překážkou §e pío plnění této smlouvy rozurní např.:
onemocnění výkonného umělce, úurrtí v rodině výkonného umělcg vyšši moc. Pokud
by tato překážka anemožnila uskutečnění uměleckého vystoupení, je dodavatel
oprátměr1 po dohodě s pořadatelem, nawhnout konání uměleckeho vysloupení
y náhradním terrrúnu,

d) že výkonní umělci včetrě te,chnického personálu zabe4pečeného dodavatelem budou
pň provádění uměleckého vystoupení, jakož i při setrváváni v prostorach poiadatele
dodržovat bezpečnosť a požrární předpisy,

e) žev případě potřeby pořadatele dodá vdohodnutý terrnín podklady nutné kzahájenl
lokální reklamní kampaně uměleckého vystoupení (r.elména fotografie výkonných
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umělců, plakáty, aj.) a eventuálně, po dohodě s pořadatelem bude také na této reklamní
kampani spolupracovaí.

Y.
lJkončení smlouvy

Srrlouva zafilkájejím splněním, tj. řáílným píovedením uměleckého vystoupení ze
§trany dodavaíele a úhradou odměny ze shany pořadaůele.

Smlouva mriže zaniknout odstoupe,nírn ze stany dodavatele z důvodů na dodavateli
nezaviněných a neávislých, jako např. nepředvídatelná udr{lost, úlgz, rlmítí, či
onenrocnění výkonného umělce či z důvodů vyší nroci. V tomto případě je dodavaíel
povinen oznámit futo skutďnost pořadateli neprodleně poté, co §e o ní dozvěděl a je
povinen trrto skutečnost pořadaíeli prokazatelně doloát Jestliže dodavatel neozruimí
pořadateli výše uvedenou skutďnost neprodleně, anebo ji prokazaíelně pořadateli
nedoloží, nejedná §e o odstoupení a dodavatel sa ravazuje raplaht vďkere
prokazatelně vynaložené náklady, které pořadateli vsouvislosti spřípravou konání
rrměleckého vystoupení vznikly, nejvýše však částku uvedenou v ěl. ilI, odst. l, písrn
a) této smlouvy.

Snrlouva může zaniknout odstoupením ze strany pořadatele z důvodu vyšší moci,
zejména v důsledku ávelní události vedoucí kpoškození či zničení objektu pořadatele
či k nemoálosti v dusledku vyšší moci použt pro představení objekt pofudatele. Musí
jít o takovou nemožnost užívani, která je neávislá a nezaviněná ze strany pořadatele,
Za vyšši moc se nepovažuje malý zájem veřejnosti o umělecký pořad nebo nepřínrivé
povětmostní podmínky. V případě nepříznivého počasí (pokud je umělecký pořad
planován pod širým nebem) je pořadatel povinen na své náklady zajisťt kry!ý prostor

fieviště, pódirun), který je řádově srovnatelný s původním prostorem. Y případě
nekonátrí uměleckého vystoupení z důvodu nezajištění vhodných krytých nebo
nahradnich prostor je dodavatel opnívněn od této smlouvy odstoupit a pořadatel je
povinen uhradit dodavateli cenu za umělecké vystoupení uvedenou v čl. ilI. této
smlouvy ve vý§ tOOVa.

V případě, kdyby vlárlními nařízeními byly v měsíci korráni hudebniho vystoupení
veřejné akce zakazány, tím pildem by byl pořadatel povinen celé slavnosti zrušit, se
pořadatel s dodavatelem dohodli na poskytnrrtí plnění ze strany dodavatele v termínu

.-,.. Za22 a pořadatel souhlasí, že nebude ťvat na uÉcení vyplacené zálolry
v souladu s ěl. ilI., odst. l, pisn. a) této smlouvy.

Výpovědí ze strany dodavatele doručenou pofudaleli tak, aby tato byla doručena
nejpozději 7 dnů před předpokládaným uskuteěněním uměleckého vystoupení.
Vpřípadě této výpovědi je dodavatel povinen zap|ant pořadateli náhradu vďkerých,
prokazatelně vynaložených nrá.kladů, které pořadateli v souvislosti s přípravou konání
uměleckého vystoupení vzrrikly, nejvýš však částku uvedenou v čl. IIL odst, 1, písm.
a) teto smlouvy.

Výpovědí ze strany poiadatele dané dodavateli tak, óy mu byla doručerra nejpozději
do 60 etů před konáním uměleckého vystoupení. Y tonto případě se pořadatel
zanaanje uhrfldit dodavateli 50 % sjednané odměny uvedené v čl. III. této smlouvy.
Výpovědí ze strany pořadatele dané dodavateli v období 59 &ů před konráním
uměleckého vystoupení se pořadatel zavazaje uhíBdit dodavateli 1,00a/o sjednané
odnrěny uvedené v č1. ilI. této smlouvy. V pdpadě, žs pořadatel nuší umělecké

3l

5l
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vystoupení v den konrání píed -ahájenínr uměleckého vystoupení uvedenéín v této
snrlouvě, zavaanje se v místě uhíadit dodavateli 100% sjednané odměny wedené v čl.
III. této srrlouvy v hotovosti.

6l Vpřípadě, že pořadatel nedodrží obecné nebo zvláštrní technické a produkční
poádavky dodavatele uvedené v této smlouvě, tak dodavaíel umělecký pořad
neuskuteční a pořadatel je povinen dodavateli uhradit 1,0ť/o sjednané odměny. Tím
není dotčeno ani omezeno právo dodavatele nanahradu škody.

W.
Odpovědnost smluvních stran

Pro pfipad prodlení 59 zaplacerúm faktury ze strany pořadaíele se sjednává smluvní
urok zprodlení ve rrýši 0,1 Yozdlllhté čá§tky zakaž"dý derrprodtení.

Neprovede-li dodavatel umělecké vystoupení v souladu s touto stnlouvou, anř by od
teůo smlouvy ze sjednaných důvodů odstoupil či dal rnýpověd', tak se zavazuje
pofudateli natrradit prokazatelně vďkeré variklé a účelově vynaložené náklady, které
pořadateli v souvislosti s nerrskutečrrěním uměleckého vystorrpení varikly. Tírr není
dotčeno ani omezeno pnívo pohdatele nanáhradu škody.

Pořadatel odpovídá za škody na zÁraví a majetku vzniklé výkonným umělcům či
jinýTn osobián doprwázejícím výkonné umělce, pokud nebyly prokazatelně zaviněrry
výkonnými umělcí či jejich doprovodeq tj. pokud vzniknou v důsledku nedodržení
pfudpisů o bezpďnosti a ochraně zdraví při nedodržení technických norom a obecně
zÁv azný ab předpisů ze strany pořadatele.

Pokud pořadatet nezajistí technický personál v počtu 2 osob dle čl. fV, odst. 1, písm. 1)

této smlouvy je dodavatel oprávněn umělecké vystoupení zrušit. 7aplati-li pořadaíel
dodavateli 3 hodiny před zahájením uměleckého vystorrpení 5.000,- Kč v hotovosti,
dodavatel si futo službu zajístí sfun.

Pokud pořadatel nedodží tecbnické podmínky vystoupení uvedené ve
,,RIDER_MIX_2020" dle čl, tV, odst. l, písm. a) teto smlouvy je dodavalel opnávněn
umělecké vystouperť arršit a pořadatel je povinen uhradit dodavateli oenu za
umělecké vystoupení uvederrou v čl. ilI., odst. 1), písm. a) této smlouvy.

V případě, že umělecké vystoupení, kt€ré je předmětem této smlouv5 se neuskuteční
zjinýcb, než výše uvedených důvodů, nese smluvní stan4 které lze neuskutďnění
uměleckého vystoupení přičítat odpovědnost za škodu vz.niklou druhé straně s tím, že
v případě škody vzniklé dodavateli nebo pořadateli se s ohledem na naročnost v,ýpočtu
vzniklé škody starrovuje její výše na častku sjednanou za vystoupení. Tuto stanovenou
finanční částku je povinna stranq které lze neuskutečněrrí vystoupení přičítat, zaplatit
shaně drutlé, které škoda vzrikl4 a to do t5-ti dnů od nastalé situace. O všem bude
poffzen písemný ápis apodepsaný zístupci smiuvních stan.

vn.
závěroĚná ustanovení

ll Vztahy touto snrlouvou výslovně neupravené se fidí zsjména ákonem č. 89l20t2 Sb.
občanskýrn zakoníkem a ákonem č. l2tl2000 Sb. autorským ákonem,

3l
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5l
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2l Smluvni strany se zavazují spolupracovat vzájentně v dobré vuli a případné rozpory
z této smlouq" se zavazťlí smluvní strany řešit předevšírrr dohodou. Pokud není
dolroda nrezi snrluvnínri stranami tlrožná" ř,eší spor soud nrístně pňslušný sídlu
dodavatele.

3l Smluvní stralry berou na vědonrí, že z.ávazky z této srrrlouvy, r,yplývaiící smluvrtím
straniinr nejsorr tzv. tixnirrri závazky vsoulaclu s s\ 1980 zákona č. 89120|2,
občanskélro zákoníku" 1, platncinr zněrrí.

Smluvní strany se zavazují respektovat tttto snllouvu a všechna plněrrí z ní vyplývající
azavazují se předložit výpis z obchodního rejstř,íku. popř. živnostenský list.

Veškeré změny a doplňky a případná dohoda o ukončení snrlouvy mohou být
provedeny pouze pisenrttou íbrmou se soulrlasem trbou snrluvníclr stran. Př,ípadrrá

neplatnost některélro ustanoveni této smlouvy, nenrá vliv na ostatní ustanovení této
smlouvy, ledaže sc jedná o takové ustanovení. ktelé od ostatniho obsahrr stnlouvv
rrelze oddělit. Smluvrri strarry se zavazují ustanovení. které se ukáže jako neplatrré
nebo vyvolávaiící právrrí účinky nahradit na vÝzvu druhé stttluvní stťan}-bez odkladrr
ustanovenínr platrrýnt resp. účinrrým. a to při zachor,ání účelu této strrlouvy.

6l Snrlouva je vylrotovena ve dvou vyhotoveních. z niclrž po .iedrrom obdrží dodavatel a
pořadatel.

Snrluvni stmny prohlašuií" že tato smlouva v plrrérrr znění je. ktonrě právrríclr poradců
na jedné či druhé straně. pro třetí osoby tajná, Srlrluvni strany označují irríbnnace-
které si poskytly při.iednáních o uzavř,ení této srnlouy1,. jakož i obsalr této smlouvy za
důvěrné a žádná z nich je rresmí prozradit třetírrr ostrbánr, Prozt,azení jejiho trbsahu.
zejména finarrčního plnění třetí osobě pořadatelerrr či dodavatelettt se považuie za
lrrubé porušení této snrlouvy.

Smlouva je platná a účinrrá drrern jejího podpisu ohou snrluvniclr stran.

Podpisenr této snrlouvy její účastníci potvrzqií. žeii uzavř,eli svobodně a vážrě. určitě
a srozumitelně" nikoli v tísni a za nápadn6 ngl,ýhodrrýclr potlnrínek. k nirrrž připojuji
své podpisy.

v Nymburce dne . ..lt..t. ?. .!.?.',.C,! v ostravě drre /a k.,bao
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