
Smlouva o zajištění pořadu 
Agentura, vykonávající práva výkonných umělců, jejichž umělecké výkony jsou vytvářeny a veřejně 
provozovány: 

p an 

VM ART production, S. r. 0. 
zastoupena jednatelem Michalem Kindlem 
Zapsáno u Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 277570 
Duškøvfl 1041 /20, Praha 5,150 00 
[čoz0ó178138 
Dıćzcz0ó178138

H 

Nymburské kulturní centrum 
Palackého třída 44-9 / 64- 
288 02 Nymburk 
IČO: 00118516 
Neplátce DPH 

' uzavírají Smlouvu O zajištění zábavného pořadu: 

MINIPÁRTY S Karlem Šípem 
Talk show na motivy televizního pořadu Všechnopárty 

Místo: Nymburské kulturní centrum, Nymburk 
Datum konání a čas: 22. 2.2022 od 19.00 
Délka pořadu: 100 min bez přestávky 
Technik VM ART:
Příjezd techniky: 17.00 
Zvuková zkouška: 1 7.30 

Úvodní ugzggvgní: 

VM ART production, S. r. O. zastupuje bavíče Karla Šípa, a v rámci toho je oprávněna Sjednávat podmínky 
pro jeho vystoupení. Pořadatel je oprávněn pořádat kulturní produkce včetně pořadů výkonných umělců 

Předmět smlouvy;
_ 

Smluvní Strany se dohodly na společné realizaci pořadu, tzn. TALK SHOW baviče Karla Šípa S hostem I. A. 
Náhlovským za dále uvedených podmínek.



Závazky smluvních stran: 

Agentura se zavazuje zajistit:

O 

OOOO 

Aby se umělci dostavili na místo vystoupení včas a mohli tak V dohodnutou dobu zahájit Své 
vystoupení. Agentura však neodpovídá za případné zdržení Z důvodu nečekané dopravní Situace, 
úrazu způsobeném během cesty, nebo na místě vystoupení či Z důvodu vyšší moci 
Vystoupení bavičů Karla Šípa a I. A. Náhlovského 
Ozvučení pořadu vč. zvukaře

Q 

50 ks plakátů formátu A2 
Dopravu umělců a realizačního teamu 

Pořadatel se touto smlouvou zavazuje zajistit na své náklady: 

O 

O 

O

O 

Pódium O min. rozměrech 8 x 6 m, jež bude vyhovovat hygienickým a bezpečnostním 
požadavkům na vystoupení, tzn. řádně připravit na vystoupení. Na pódium prosíme připravit dvě 
židle bez loketních opěrek - nikoliv křesla a jeden konferenční stolek S bílým ubrusem. 
Ubytování v případě potřeby v místě konání pořadu, V hotelu nejméně tříhvězdičkové kategorie 
vč. prodlouženého check - outu nejpozději do 15.00 do druhého dne. Konečný Výběr hotelu je 
nutné vždy konzultovat se zastupující agenturou. 
Občerstvení pro 3 osoby formou [obložená mísa, nebo mini řízečky vepřové + pečivo, 3x neperlivá 
Voda, tři skleničky, 1x láhev coca coly, 1x džus) 
Hlídané parkování pro 3 osobní automobily V místě konání pořadu od příjezdu umělců na místo 
až do jejich odjezdu. , 

ëjednąná cena a její splatnost: 

O

O 

O 

O 

O

O

O 

Pořadatel je povinen uhradit na základě faktury - řádného daňového dokladu, vystaveného 
agenturou sjednanou cenu 75 000,- Kč vč. DPH 
Cena zahrnuje: honoráře umělců, 50 ks plakátů A2, ozvučení pořadu a dopravu umělců včetně 
doprovodu. . 

Sjednaná cena je splatná pět pracovních dní před termínem konání na základě faktury vystavené 
ze strany agentury. 
Termín provedení úhrady je termínem fìxním, tzn., že jeho marným uplynutím tato Smlouva 
zaniká, závazky agentury Zanikají. Nárok agentury na náhradu škody tím Zůstává nedotčen. 

Ostatní ujednání: 

Touto Smlouvou se neuděluje pořadateli svolení ke komerčnímu využití jmen, podobizen, 
obrazových snímků a obrazových či zvukových záznamů, či jiných projevů osobní povahy 
účinkujících. 
V případě zrušení akce ze strany pořadatele před datem konání uměleckého“ výkonu je pořadatel 
povinen uhradit Agentuře náhradu ve výši 50% sjednané ceny za vystoupení jako Storno 
poplatek. 
Bude-li vystoupení znemožněno V důsledku nepředvídatelné události, ležící mimo Smluvní Strany, 
například přírodní katastrofa, epidemie, úřední zákaz apod. nebo zdůvodu nepředvídatelné a 
neodvratitelné události na straně vystupujícího výkonného umělce, např. vážné onemocnění, 
úraz, úmrtí V rodině, má kterákoliv Smluvní Strana právo od této smlouvy odstoupit, a to bez 
nároku na úhradu vynaložených nákladů. Smluvní strana, jež od Smlouvy odstupuje, je povinna 
shora uvedené skutečnosti druhé smluvní Straně řádně doložit.



O

O 

Neuskuteční-li se vystoupení Z důvodů ležících v poměrech jedné Smluvní Strany, je tato smluvní 
Strana povinna nahradit druhé Smluvní Straně škodu jí tím způsobenou. 
Pořadatel se zavazuje, že pořad dle této Smlouvy, nebude bez písemného souhlasu agentury nijak 
spojen S jakýmkoliv komerčním či politickým subjektem a na scéně nevystoupí kromě výkonných 

ˇ] " 
dl b 'ˇ ume cu e odového Scénare schváleného agenturou žádná osoba spojená S politickou Stranou či 

jinak veřejně činná. Pro případ porušení tohoto závazku je agentura oprávněna odstoupit od 
smlouvy a požadovat na pořadateli Smluvní pokutu ve výši sjednané ceny dle čl. lV této smlouvy. 
Uhrazená cena bude považována za uhrazenou Smluvní pokutu. 

Závěrečná ujednání:

O

O
O

O 

'l`ato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran, její změny a doplňky musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma smluvními stranami. 
Tato smlouva byla Sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran 
Smluvní strany se zavazují, že o všech důvěrných a utajovaných informacích a skutečnostech oI 

kterých se dozví v průběhu vzájemné Spolupráce, budou zachovávat mlčení po celou dobu trvání 
Smlouvy i po jejím skončení. Za důvěrné a utajované informace, které jsou takto jako takové 
oznaceny, anebo jsou takoveho charakteru, že mohou V případě zveřejnění přivodit kterékoliv 
Smluvní straně újmu bez ohledu na to zda mají povahu osobních obchodních či jin 'ch informací. I I Y Smluvní Strany se každá zavazují, že důvěrně a utajované informace nebudou šířit sami ani 
prostřednictvím třetích osob. 
Po přečtení této smlouvy obě strany potvrzují, že její obsah, ustanovení, práva a závazky v ní 
odpovídají jejich pravdivým a svobodným záměrům, a tato Smlouva byla uzavřena na základě 
vzájemné dohody nikoliv ve stavu nouze, ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Agentura Pořadatel 




