
 
 

SMLOUVA o zajištění víkendového kurzu pro akademické pracovníky  
v souladu s ustanovením § 1746 odstavec 2 zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanského zákoníku, v platném znění 
 
Objednatel: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu   
se sídlem:      Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 626 90094    DIČ: CZ62690094  
Zapsaná: veřejná vysoká škola nezapsaná ve veřejném rejstříku  
zastoupen XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXX  telefon: XXXXXXXXXX    
                                       e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX  
  
kontakt na osobu zastupující objednatele v místě konání vystoupení:  
(dále jen „objednatel“) 
Dodavatel:   Dream PRO, s. r. o. 
se sídlem:  Holečkova 789/49, Praha 5, Smíchov 
IČ: 24265951     DIČ: CZ24265951  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, …………………………… 
zastoupen XXXXXXXXXXXXXXXXX 
kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXX, telefon: XXXXXXXXXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXXXX 
bankovní spojení: č. účtu: 7393701001/5500, vedený u ……………………………… 
 

I. 
 
I.1. Dodavatel prohlašuje, že v rámci své podnikatelské činnosti se věnuje zejména pořádání 

kulturních a jiných obdobných akcí, mediálními zastupování a zprostředkování obchodu a služeb, 

přičemž v rámci této své činnosti mj. zastupuje výkonné umělce a zprostředkovává jejich vystoupení. 
 
I.2. Objednatel má zájem o služby dodavatele, pročež se smluvní strany této smlouvy dohodly na 
podmínkách spolupráce, jak následuje. 
 

II. 
 
Předmětem této smlouvy je zajištění a organizace víkendového kurzu specifikovaného níže a v časovém 

a věcném rozsahu dle nabídky dodavatele, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy:  
 
Zajištění  
Uměleci – lektoři: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
(změna lektorů vyhrazena)                                                                    (dále jen „umělec“) 
program: kurz vystupování, komunikativní dovednosti a hlasové průpravy (dále jen „vystoupení“)    
datum konání: 3. 11. – 6. 11. 2022                                             (dále jen „den konání vystoupení“) 
místo konání: Resort Malevil, Jablonné v Podještědí                (dále jen „místo konání vystoupení“)  
kapacita sálu/místa konání:   
 
(dále jen „kurz“). 
 
 
 
 
 

III. 



Povinnosti objednatele 
 
 
III.1. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli za řádné poskytnutí kurzu částku ve výši 489 
200,80 Kč  plus 21 % DPH (viz stanovený rozpočet, který jako příloha č. 2 této smlouvy tvoří její 

nedílnou součást),   a to bezhotovostně na účet dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy.  Částka bude 

uhrazena ve dvou splátkách, přičemž první část stanovené částky ve výši 50% z cellkové částky bude 
uhrazena před konáním kurzu, nejpozději do 15. 10. 2022, za předpokladu včasného vystavení faktury 

se splatností min. 14 dní. Zbývající část bude uhrazena na základě faktury se splatností min. 14 dní, 

která může být vystavena teprve po konání kurzu.  
 
III. 2. Smluvní strany se dohodly, že částka je maximální a nelze ji překročit.  
 
III.3. V případě, že se nepodaří naplnit plnou kapacitu kurzu (30 lidí),  bude ponížena částka za 

ubytování a catering. V důsledku toho bude vystavena faktura na nižší částku než je stanovená v čl. III.1, 
aniž by bylo nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.  
 

IV. 
Povinnosti dodavatele 

 
IV.1. Dodavatel se zavazuje zabezpečit (i) včasný příjezd umělce na místo konání vystoupení, (ii) 

řádné provedení vystoupení umělce a (iii) včasné vystavení faktury ve smyslu článku III odstavec III.1 
této smlouvy. 

 
V. 

Ujednání o autorství 
 
V.1. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že objednatel tímto nenabývá žádného práva, 

zejména pak licenčního ani podlicenčního, k dílu představovaného vystoupením umělce. 
 
V.2. Objednatel není na základě této smlouvy oprávněn ke komerčnímu užití jmen, podobizen, 
obrazových snímků, audio ani audiovizuálních záznamů či jiných projevů osobní povahy umělce ani 

jejich souboru. 
 
V.3. Objednatel se zavazuje zajistit, aby z umělcova vystoupení nebyly pořizovány obrazové či 

zvukové záznamy a na tuto skutečnost upozorní i účastníky kurzu. 
 
V.4. Objednatel je oprávněn pořídit fotodokumentaci vystoupení, a to výlučně pro interní účely, 
sebeprezentaci na vlastních webových stránkách a prezentační materiál objednatele pro jeho klienty za 
podmínek dle ustanovení §§ 30 až 39 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění. 

Interními účely se rozumí výlučně nekomerční a neveřejné užití bez jakéhokoli přímého či nepřímého 

hospodářského nebo obchodního prospěchu.  
 

VI. 
Další ujednání 

 
VI.1. Objednatel odpovídá za veškerou újmu, tedy škodu i nemajetnou újmu, vzniklou dodavateli, 

umělci, případně dalším osobám na straně dodavatele či umělce, před vystoupením, v jeho průběhu či 

kdykoliv po jeho skončení, vznikne-li tato v přímé či nepřímé souvislosti s akcí, v jejímž rámci má 

vystoupení proběhnout, mimo újmu vzniklou výlučně zaviněním na straně dodavatele, umělce nebo 

osob na straně dodavatele či umělce. 
 
VI.2. Objednatel se zavazuje při konání akce, v jejímž rámci má vystoupení proběhnout, dodržovat 

veškeré obecně závazné právní předpisy, zejména pak o bezpečnosti a ochraně zdraví, protipožární a 

hygienické. 



 
VI.3. Bude-li vystoupení znemožněno v důsledku nepředvídatelné nebo neodvratitelné události ležící 

mimo sféru vlivu smluvních stran, zejména, nikoliv však jen, v důsledku přírodní katastrofy, epidemie, 

či jiné výjimečné situace, popř. ze závažných důvodů na straně umělce, zejména, nikoliv však jen, z 

důvodu umělcova úmrtí, úrazu, havárie, závažného nenadálého onemocnění, úmrtí v rodině, apod., mají 

smluvní strany právo od této smlouvy bez jakékoliv sankce odstoupit; odstupující strana je povinna 

doložit splnění zde uvedených kvalifikovaných důvodu takového odstoupení. Pro vyloučení budoucích 

pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že nezájem o akci, v jejímž rámci má vystoupení 

proběhnout, není důvodem pro odstoupení od této smlouvy. 
 
VI.4. Žádná ze stran této smlouvy není oprávněna tuto smlouvu vypovědět. 
 
VI.5. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy bez uvedení důvodů a bez jakékoliv 

sankce odstoupit, a to nejpozději 40 kalendářních dnů přede dnem konání vystoupení. Kterákoliv 

smluvní strana je dále oprávněna od této smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit i později než podle 

věty první tohoto odstavce, v takovém případě se však odstupující strana zavazuje uhradit druhé smluvní 

straně smluvní pokutu ve výši 50 % odměny, odstoupí-li strana 16 až 39 kalendářních dnů přede dnem 

konání vystoupení, případně 100 % odměny, odstoupí-li strana od této smlouvy 15 a méně kalendářních 

dnů přede dnem konání vystoupení; to neplatí v případě odstoupení dodavatele pro porušení povinností 

objednatele sjednaných v této smlouvě. Úhradou smluvní pokuty dle tohoto odstavce zaniká právo 

smluvní strany inkasující smluvní pokutu žádat náhradu jakékoliv újmy. 
 
 

VII. 
Závěrečná ujednání 

 
VII.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o podmínkách této smlouvy a pro případ 

porušení povinností vyplývajících z této smlouvy se strany zavazují nahradit druhé smluvní straně 

z takové porušení povinností vyplývající újmu. 
 
VII.2. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy 

platnými na území České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 

v platném znění. 
 
VII.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení 
 
VII.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Účinnosti nabývá smlouva dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb., uveřejnění zajistí objednatel.   
 
VII.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výsledkem jejich svobodné vůle a vzájemné 

dohody, smlouvu uzavírají nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 

připojují vlastnoruční podpisy. 
 
VII.6. Přílohami této smlouvy jsou Příloha č. 1 – Nabídka zajištění akce pro UHK a Příloha č. 2 – 
Rozpočtový/nabídkový list. 
 
V Hradci Králové dne 30. 9. 2022 
 
 
 
 
 
………………………………….  …………………………………. 
za objednatele     za dodavatele 
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