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S M L O U V A 

o spolupořadatelství  koncertu 
v Obecním domě 

č. O-113-2022 
 

uzavřená mezi 

 

Obecní dům, a.s. 
se sídlem:  nám. Republiky 1090/5, 111 21 Praha 1  

zastoupený:  Mgr Vlastimilem Ježkem, předsedou představenstva 

   Mgr. Jan Lacina, místopředseda představenstva  

IČ:    27251918 

DIČ:   CZ27251918 

registrace v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č. 9990 

bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 1,  

                                    č.ú.: 220080516/0300 

(dále jen „OD“) 

 

a 

 

Zuzana Holoubková  – zastupující skupinu „Spirituál kvartet“ 
se sídlem:  Choceradská 19, 251 62 Mukařov - Srbín 

IČ:    87515555 

(dále jen „zástupce umělce 1“) 

 

Burda Art s.r.o.  – zastupující skupinu „Hradišťan & Jiří Pavlica“  
se sídlem:  Českobratrská 317/3, 779 00 Olomouc  

zastoupený:  Mgr.David Burda - jednatel  

IČ:    05552109 

DIČ:   CZ05552109 

registrace v OR: Krajským soud v Ostravě, Oddíl C, vložka 68031, dne 10.11.2016, 

kontakt:  Mgr.David Burda, Tel: 603 342 880, Email: david.burda@centrum.cz 

(dále jen „zástupce umělce 2“) 

 

I. Předmět smlouvy 
 

Smluvní strany jsou spolupořadatelé Vánočního koncertu, který se bude konat v Obecním domě dne 

12.12.2022. Koncert se bude konat ve Smetanově síni Obecního domu. 

Předmětem smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran související s přípravou, realizací a 

vyúčtováním koncertu. 

 

II. Místo, termín a čas 
 

Vánoční koncert bude uspořádán dne 12.12.2022 od 19:30 hod do 21:30 hod (s přestávkou) ve 

Smetanově síni Obecního domu. Zkouška proběhne tentýž den od 17.30 hod do 18:30 hod. a návoz 

techniky v 16.30 hod.  

 

III. Povinnosti smluvních stran 

III.1.  

OD, a.s. zajistí: 

Základní služby: 

-  základní osvětlení a vytápění sálu 

- ozvučení Smetanovy síně 

-  příprava sálů (tj. uspořádání mobiliáře podle požadavků) 

mailto:david.burda@quick.cz
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-  úklid sálů před a po akci 

 

Další služby: 

- 2 x ostraha 19.00 – 22.00 hod 

- 1 x požární hlídka 19.00 – 21.30 hod  

- 8x šatnářka 18:30 – 22:00 hod. 

- 8x hosteska 18:30 – 22:00 hod. 

- 2x úklid při akci 19:30 – 22:00 hod. 

- prodej a tisk vstupenek v pokladně OD 

- grafika, tisk a výlep plakátů na plakátovacích plochách Obecního domu 

- občerstvení pro umělce (2x 1,5 litrová láhev jemně perlivá, 2x 1,5 litrová lahev voda neperlivá) 

- 2 uzamykatelné šatny umělců 

- 21 volných vstupenek pro potřeby umělce, 21 volných vstupenek pro potřeby OD, a.s. 

- 2x květina 

- 3 parkovací místa 

 

Zástupce umělce 1 Zástupce umělce 2 zajistí:  

- aby se umělci (soubory) dostavili na místo vystoupení včas, tzn. tak, aby vystoupení začalo ve 

sjednanou dobu, nejpozději však 30 minut před začátkem zkoušky a svého vystoupení. 

 

III.2.  

Zástupce umělce 1 a Zástupce umělce 2 společně odpovídají za to, že při koncertu nedojde 

k jakémukoliv porušení autorských práv.  

 

IV. Povinnosti vůči OSA 
 

OD, a.s. se zavazuje v případě provozování veřejné hudební produkce ve smyslu příslušných 

ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), oznámit program této produkce ve 

smyslu tohoto zákona příslušnému kolektivnímu správci (Ochranný svaz autorský pro práva 

k dílům hudebním – OSA).  

 

V. Řešení nemožnosti konání koncertu ve stanoveném termínu 
 

Bude-li vystoupení znemožněno v důsledku nepříznivé nebo neodvratitelné události ležící mimo 

smluvní strany (epidemie, katastrofa, nemoc, úmrtí, dopravní nehoda atd.) mají obě smluvní strany 

právo od smlouvy odstoupit bez nároku na finanční náhradu. 
 

 

VI. Dohoda o finančním vyrovnání 

VI.1 

Smluvní strany se dohodly, že tržby z prodeje vstupenek na koncert se po odečtení reálných 

nákladů, viz Příloha č. 1, budou mezi účastníky smlouvy rozděleny t a k t o:  
 

- 50 % náleží OD 

- 20 % náleží Zástupci umělce 1  

- 30 % náleží Zástupci umělce 2  

Zástupce umělce 1 i Zástupce umělce 2 vystaví na vypočtenou částku fakturu a dodají ji Obecnímu 

domu. Zástupce umělce 2 je plátce DPH, proto přičte k částce DPH v sazbě 21%. Splatnost faktur je 

7 dnů po dodání.  

 

VI.2 

Smluvní strany se dohodly, že cena vstupenek se stanovuje  t a k t o: 

1. kategorie 790,- Kč 

2. kategorie 690,- Kč 

3. kategorie 590,- Kč 
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Situační plánek Smetanovy síně je nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2) 

 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

VII.1.   

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem 

zveřejnění v registru smluv, k provedení čehož se zavazuje OD bez odkladu po podpisu této 

smlouvy.  

 

VII.2.  

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí dnem 12.12.2022. 

 

VII.3.   

Smlouva je vyhovena ve 4 vyhotoveních, z nichž OD, a.s. obdrží 2 vyhotovení a Zástupce umělce 1 

1 vyhotovení a Zástupce umělce 2 každá 1 vyhotovení smlouvy. 

 

VII.4.  

Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že smlouva byla uzavřena za vzájemně dohodnutých 

podmínek, vážně a ze svobodné vůle, nikoliv za výrazně nevýhodných podmínek kterékoliv ze 

stran. 

 

VII.5.  

Změny a doplňky je možno provést pouze písemně, formou dodatku. 

 

Přílohy: 
 

Příloha č. 1 – Předběžná cenová kalkulace nákladů 

Příloha č. 2 – Situační plánek Smetanovy síně  
 

 

V Praze dne 25. 6. 2022 

 

       Obecní dům, a.s.  

 

 

…………………………………….                                    …………………………………………... 

    Mgr. Vlastimil Ježek          Zuzana Holoubková 

        předseda představenstva                                  zástupce umělce 1 

 

 

 

 

.........................................................    ………………………………………….. 

             Mgr. Jan Lacina             Mgr.David Burda 

   místopředseda představenstva                                                              zástupce umělce 2 


