
SMLOUVA 0 ZAJIŠTÉNÍ KULTURNÍ AKCE
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 Zákona č. 8972012 Sb.,
Občanský zákoník, v platném Znění (dálejen „Smlouva“) mezi těmito smluvními stranami:

Společnost: Agentura Velryba s.r.o.
Zastoupená: panem Michalem Žáčkem. jednatelem
Se sídlem: Obecinv I 3583I 760 01 Zlín
ıčoz 26910071
Dıč: (3229610071
Bank. Spojení“.
Povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zák. o registru smluv: ano x ne
(dále jen „objednatel“)

a

Společnost: Filharmonie Bohuslava Martinů o.p.s
Zapsaná do OR: KS Brno, oddíl 0ı vložka 6288

Se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín
Zastoupené: RNDr. Josefem NěmzímI ředitelem
IČO: 27673266
Dıč: 0227673286
Bank. spojení:
Povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Zák. o registru smluv
(dale jen „dodavatel“)

čıánek ı.

Předmět a účel smlouvy

Předmětem teto smlouvy je závazek dodavatele zajistit pro objednatele realizaci programově části
koncertu dne 26. 6. 2022 ve Zlíně:

datum akce: 26. 6. 2022 od 17 hodin
rnísto konání akce: Venkovní prostor. nám. Práce Zlin
adresa: nám. Práce, 760 01 Zlín
repertoár: příloha č. 1 teto smlouvy
dirigent: Leoš Svárovský ( předmětem této smlouvy )
Orchestr: Filharmonie Bohuslava Martinů
Zkoušky: 24. 6. 2022 10:00 - 13:00 ( Kongresová centrum1 Zlín )

26. 6. 2022 16:30 - 17:00 í v místě konání produkce )

doprovodnýF program:

(dále také ..I<oncert“)



...A

článek ıı.

Práva a povinnosti dodavatele a odběratele

Dodavatel

a) Zajisti realizaci umělecké části koncertu, tedy veškeré nezbytné smluvní a Organizační vztahy
s umělci.

b) Doda objednateii podklady pro tisk propagačních tiskovin - fotografie.
c) Na své náklady zajistí a vyrovná všechny závazky související s pronájmy sálů v terminu zkoušky

24. 6. 2022, nástrojů.

Objednatei

a) Uhradí honorář dle či. III.
b) V odpovídajícím rozsahu zajistí technické zabezpečení koncertu ( osvětlení, ozvučení ).
c) Zajistí pódium min. 12 m x 10 m vč. osvětlení, cca. 50 ks židií bez loketních opérek a případně

elevace.
d) Zajistí parkování v bezprostřední blízkosti mista koncertu dodávku a osobní automobil.
e) Zajisti 2 pomocníky pro vykládkuinakládku techniky, nástrojů ( příjezd techniky ve 14:30 )
f) Zajisti uzamykatelné nebo hlídané šatny pro účinkující ( 2 velké šatny pro orchestr

ženyżüfmuží30, 1 Šatna pro dírigerıta ). Na Šatnach budou k dispozici stoly, židle v adekvátnim
počtu, věšáky, balená perliváíneperlivá voda, káva, Čaj, ovoce.

Článek III.

Odměna, přefakturace nákladů a platební podmínky

Za řádné splnění všech povinností dodavatele uvedených v či. Ilii. této smlouvy se objednatel
zavazuje zaplatit dodavateli odměnu.

Výše odměny byla dodavatelem a objednatelem dohodnuta částkou ?0.000 Kč. Tato odměna je
konečná a neměnná, obsahuje honoráře umělců. Odměna je osvobozena od DPH na základě § 61
zákona o DPH.

Odměna bude dodavateli zaplacena na základě vystavené faktury se splatnosti 8. 7. 2022.

Faktury vystavené dodavateiem musi splňovat veškeré náležitosti vyžadované platnými právními
předpisy, zejména náležitosti účetního dokladu die ustanovení § 11 Zákona č. 5531991 Sb., o
účetnictví, náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty.

Článek IV.

Ostatní ujednání

V případě vyšší moci nevzniká Žádné smluvní straně nárok na náhradu škody.
V případě zrušení uměleckého vystoupení, které je předmětem této smlouvy, z důvodu
bezpečnostních opatření souvisejících s rozšířením koronavirové infekce COVID-19 vyhlášených
státem, jeho organizacemi, institucemi či samosprávou, má objednatel právo od smlouvy odstoupit
bez náhrady.
Obě smluvní strany se zavazují řešit případné rozpory, vzniklé z této smlouvy, přednostně smírčí
cestou.
Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá Strana obdrží po jednom vyhotovení.



5. Smluvní strany berou na vědomíI že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona
c. 340í2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluvI uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy
v registru smluv provede v zákonné lhůtě Filharmonie Bohuslava Martinů. o. p. s.

6. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a uveřejnění smlouvy
v registru smluv. Uzavírá se na dobu uréitou1 a to na dobu splnění závazků z ní vyplývajících.

7'. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zak. é. 8912012 Sb.. občanského
zákoníku1 v platném znění.

8. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost smlouvy celé. ledaže
takové účinky vyplývají ze závazného právního předpisu. Strany se zavazuji případně neplatné
ustanovení nahradit vzájemnou dohodou ustanovením platnym.I kterym je sledován týž účel ajsou
zachovány srovnatelné podmínky pro jeho dosažení.

9. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést po vzájemné dohodě smluvních stran a
v písemné formě.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy a na důkaz svobodné,
vážné a omylu prosté vůle připojuji své vlastnoruění podpisy.

Ve Zlíně: VZlíně dne:

A entura elr Filharmonie Bohuslava Martinů o.p.S

.. ... .

MichalZáěek RNDr. Josef Němý j' ...í
Jednatel Ř '

Příloha Č. 1



Program koncertu dne 26. 6. 2022, 17:00

J. Fučik: Florentinský pochod
W. A. Mozart: Figarova svatbaı předehra
P. l. Čajkovskij: Květinový valčík Z Louskáčka
B. Smetana: Polka Z Prodaná* nevěsty
A. Dvořák: Slovanský tanec Č. 8 Furiant
J. Strauss: Csardas z Ritter Pasmán
J. Brahms: Uherskýr tanec Č. 5
G. Bizet: Carmen, suita Č. 1 cela'
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A. Dvořák: Slovanský tanec č. 15 Srbská kolo 3'




