
SMLOUVA
o zajištění hudební produkce

Zástupce (dále také "zástupce") kapely DYMYTRY (dále jen účinkující)

ZL Production s.r.o .
Brojova 16, Plzeň 32600
IČ: 26398443
DIČ: CZ26398443

zastoupena: jednatelem Janem Lippertem
kontaktní osoba:

a Pořadatele (dále také ,,Pořadatel"):

Název subje"u' MěStO Stod, Městské kulturní středisko Stod

""° '"'j'""' Nám ČSA 294, 333 01 Stod

'Č' 257265

DIČ,

Z'"°'p"" Ing. Pavlem Cíchem
Kontaktní email:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a· roku v souladu s úst. § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., Ob,čanského
zákoníku v platném znění tuto Smlouvu o zajištění hudební produkce (dále jen ,,smlouva")

I. Preambule

l) Zástupce prohlašuje, že je na základě uzavřených smluv zástupcem účinkujícího.
2) Pořadatel tímto prohlašuje, že má zájem o to, aby na jím pořádané akci specifikované v ČI. II smlouvy vystoupil

účinkující se svou hudební produkcí v rámci festivalového turné,
3) Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v rámci jejich spolupráce při přípravě a realizaci

koncertu účinkujícího (dále také ,,vystoupení") na akci v den a místě blíže specifikované v ČI. II této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly na tom, že účinkující vystoupí se svou hudební produkcí v rozsahu festivalového koncertu na
akci pořádané Pořadatelem, kdy účinkující uskutečňuje své hudební vystoupení v rámci festivalového programu.

Pořadatel chce uspořádat vystoupení Účinkujícího na festivalu v níže uvedeném místě, v níže uvedené den, čas, a to:

Termín' 7/17/2022

Místo konání: Letní kino Stod, Hradecká 613, Stod
Čas zahájení programu:

Čas přístupu na podium:

Čas koncertu' 20:45

Cena vystoupení' 200.000 Kč

Poznámka: Ostatní časy budou řešeny operativně telefonick¥

(dále jen Akcej. Festivalovým koncertem se rozumí hudební vystoupení v rozsahu 50-70 min.

r



TII. Odměna a platební podmínky

l. Smluvní strany se dohodly na tom, že Zástupci náleží odměna za vystoupení Účinkujícího na Akci uvedené v ČI. II.

.této smlouvy ve sjednané výši (+ příslušné DPH 21%):
2. Odmčna bude uhrazena na základě faktury minimálně týden před uskutečněním Akce. Faktura bu¢le zaslána

minimálně dva týdny před vystoupení na kontaktní email Pořadatele.

IV.
Povinnosti zástupce

l. Zástupce je povinen zajistit přítomnost účinkujícího v místč konání akce uvedeném v ČI. II této smlouvy v den a Čas
uvedený v ČI. II této smlouvy

2. Zástupce je povinen zajistit běžné koncertní vystoupení účinkujícího minimálně v délce uvedené v ČI. II této
smlouvy, za které nese plnou zodpovědnost.

3. Zástupce je povinen respektovat a řídit se pokyny Pořadatele nebo jeho zástupce.
4. Zástupce je povinen zajistit, aby účinkující byl vždy pInč způsobilý k provedení hudebního vystoupení dle této

smlouvy a zdržel se negativních projevů dotýkajících se jakýmkoliv způsobem Pořadatele.
5. Zástupce je povinen poskytnout Pořadateli součinnost potřebnou k plnění předmětu této smlouvy.
6. Zástupce poskytne pořadateli logo kapely, fotky a jiné potřebné grafické podklady, pokud ho o to pořadatel požádá a

tyto Pořadatel použije pouze za účelem propagace vystoupení dle této smlouvy.
7. Zástupce je povinen zajistit. aby jeho závazky uvedené v odst. 3 a 5. dle tohoto Článku dodržoval i účinkující.

V.
Povinnosti pořadatele

l. Pořadatel je povinen připravit vystoupení po stránce legislativní (včetně OSA), organizační, technické, bezpečnostní,
propagační a hygienické, finanční a dalších požadavků, vyplývajících z podmínek a zvláštních ujednání této smlouvy

2. Pořadatel je povinen zajistit bezpečné prostředí pro účinkujícího, tedy mimo jiné zabezpečit vhodným způsobem
oddělení diváků/návštčvníků od pódia a zázemí a zajistit kontrolu diváků v takovém rozsahu, aby bylo zamezeno
vnášení nebezpečných předmětů. které by mohly ohrozit zdraví jiných osob tj. např. střelné zbraně, výbušniny, nože,
nápoje v plechových a skleněných obalech do areálů, kde je akce pořádána.

3. Pořadatel je povinen používat pro propagaci a komunikaci aktuální logo či propagační foto kapely
4. Pořadatel je povinen zajistit pro akci technické podmínky dle rideru tvořícího přílohu této smlouvy.
5. Pořadatel je povinen zajistit bezpečné a dostatečnč velké místo v bezprostřední blízkosti pro parkování aut dle

rideru tvořícího přílohu této smlouvy.
6. Pořadatel je povinen zajistit minimálně čtyři (4) osoby, které spolu s technickým týmem vyloží a následně naloží

zařízení kapely (včetně merchandise) ve sjednané době dle harmonogramu příprav, zvukových zkoušek a balení
vyplývajících z rideru tvořícího přílohu této smlouvy a Článku JI. této smlouvy k dispozici pouze pro účnkujícho

7. Pořadatel umožní zástupci účinkujícího prodej hudebních nosičů a jiných propagačních předmětů z portfolia
účinkujícího, které nejsou v rozporu s ustanoveními této smlouvy ohledně propagace, na místě konání hudební
produkce, a to tak, Že Zástupci zajistí na vhodném místě prostor pro umístění vlastního stánku

8. Pořadatel zajistí min 2 čisté (nebo jednu větší) a uzamykatelné šatny s odpovídající teplotou, přístupem na podium
mimo diváky a velikostí dle rideru tvořícího přílohu této smlouvy. Vstup do zákulisí a do okolí šaten musí být
Pořadatelem zabezpečen proti vstupu cizích osob, a to bezpečnostní nebo pořadatelskou službou.

9. Pořadatel zajistí základní občerstvení (nealko nápoje, pivo) pro účinkující a jejich technický tým dle rideru tvořícího
součást této smlouvy

10. Pořadatel na svoje náklady zajistí ubytování dle rideru tvořícího přílohu této smlouvy v blízkosti konání jednotlivé
akce, a to minimálně *** kvality se samostatným sociálním zařízením s hlídaným parkovištčm dle rideru tvořícího

přílohu této smlouvy. Konečná podoba ubytování může být ze strany zástupce měněna nejpozději tři dny před akcí.
11. Pořadatel odpovídá kapele zástupci a účinkujícímu za Škodu způsobenou krádeŽí, poškozením či ztrátou jejího

vybavení. jestliže ke vzniku Škody došlo zaviněným jednáním pořadatele, a to vč. jednání nedbalostního, a je
povinen učinit veškeré kroky k tomu, aby vzniku škody předešel. Pokud ke vzniku škody na technickém vybavení
účinkujícího dojde v dobč, kdy se účinkující vyskytuje mimo prostory určené k vystoupení, má se za to, Že pořadatel
jednal nedbale, nebot' nezajistil dostatečnou ochranu technického vybavení kapely.

12. Pořadatel je povinen poskytnout zástupci účinkujícího součinnost potřebou k plnění předmětu této smlouvy.
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VI.
Odstoupení od smlouvy

l. Smluvní strany se dohodly na tom, že bude-li sjednané vystoupení uvedení v ČI. II této smlouvy znemožněno
v důsledku nepředvídatelné události (tj. v důsledku událostí přírodní katastrofa, epidemie, úřední zákaz, výjimečný
stav, válečný stav, hrozba teroristického útoku apod.) mají obě strany právo od smlouvy odstoupit bez dalších nároků,
avšak po předchozím průkazném vyrozumění.

2. V případě zrušení vystoupení z příčiny nemoci nebo jiných okolností. které Zástupce ani účinkující nemůže ovlivnit,
je Zástupce povinen oznámit tuto událost Pořadateli nejpozději do 2 dnů od této události. Onemocnění musí být
doloženo platným lékařským potvrzením. V tomto případě vzniká nárok pořadatele na vrácení honoráře za
neuskutečněný umělecký výkon se lhůtou 10 dnů od oznámeníZástupce Pořadateli.

3. Dále si Zástupce plně vyhrazuje právo nezajistit vystoupení v případě nedodržení podmínek dle ČI. V této smlouvy a v
případě nevhodné a nepravdivé propagace akce či nevhodného chování. V tomto případě a případě, že vystoupení
účinkujícího bude zkráceno nebo předčasně ukončeno okolnostmi. které nemohou být ovlivněny, náleží účinkujícímu
celý honorář.

4. V případě zrušení vystoupení ze strany Pořadatele po podpisu smlouvy je Pořadatel povinen uhradit Zástupci smluvní
pokutu ve výši 50.000 kč.

VIII.
Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom exempláři.
2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha Č. 1,tj. technický rider, příloha č. 2. tj catering a hospitality rider a příloha č.

3 tj. repertoárový list pro OSA vytvořené Zástupcem.
3. Tato smlouva je v souladu se zákony České republiky a všechny případné spory budou řešeny především dohodou

smluvních stran.V případě, že se smluvní strany nedohodnou smírnou cestou, pak všechny spory podléhají řešení
soudu místně příslušném zástupci.

4. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma stranami. Osoby jednající za smluvní strany
potvrzují, že jsou starší osmnácti let, a že jsou oprávněny k uzavření této smlouvy.

5. Obě strany prohlašují, že uzavření této smlouvy v tomto znění je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že smlouva
nebyla uzavřena pod nátlakem či jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tato smlouva může být měněna pouze
na základě písemné dohody obou smluvních stran.

V 4. ,Z .Z' V Plzni dne 1.11. 2021

ZL Producti n s.r.o., Jan Lippert

.


