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SMLOUVA O PODMÍNKÁCH KONCERTU TARA FUKI

PořadatehNKZ 
Zastoupen: Dan Šimek
se sídlem: Tyršova 1001, Nové Město na Moravě 59231
IČO:00372854
DIČO:CZ003728S4
kontakt na pořadatele v den koncertu: Dan Šimek
který je oprávněn uzavřít tuto smlouvu (dále jen pořadatel)

mobil: 608 617 234

&

zastupující kapelu Tara Fuki (dále jen agentura)

uzavírají tuto smlouvu o podmínkách uskutečnění koncertu
I. Předmět smlouvy
1.1. Za podmínek, uvedených v této smlouvě, se agentura zavazuje, že zajistí vystoupení uvedené skupiny.
1.2. Za podmínek, uvedených v této smlouvě, se pořadatel zavazuje zaplatit agentuře honorář a cestovné v dohodnuté 

výši.
1.3. Obě strany se dohodly, že se koncert uskuteční 

dne: 6. 5. 2017
místo (přesná adresa): Kulturní dům, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě (malá scéna za oponou)
Zvuková zkouška (60 min): 18:00 
Začátek koncertu: 20:00 
Délka koncertu (max 75 min.);
Kapacita sálu: 100
Výše vstupného: 100, Kč- v předprodeji 120, Kč- na místě

II. Závazky pořadatele
2.1. Zajistit dohodnuté prostory pro uskutečněni koncertu s krytým pódiem (proti dešti i slunci) a jejich přístupnost 

nejpozději 2 hodiny před začátkem vystoupeni.
2.2. Během zvukové zkoušky nebude do sálu vpuštěno obecenstvo a zkouška nebude nikým rušena. V případě zdržení 

skupiny má pořadatel právo sál před stanoveným začátkem koncertu zpřístupnit.
2.3. Zajistit dostatečné osvětleni pódia a zhasnutí sálu během koncertu.
2.4. Zajistit uzamykatelnou a šatnu pro členy skupiny a řidiče, přístupnou od příjezdu až do odjezdu skupiny. Pokud sál 

není vybaven šatnou, zajistí pořadatel takové místo, které je odděleno od publika (možnost převléknutí) a ručí za 
odložené věci na tomto místě.

2.5. Zajistit TEPLOTU NA PÓDIU A V ŠATNĚ během přítomnosti skupiny V MINIMÁLNÍ VÝŠI 20° C. V opačném případě 
může skupina odmítnout vystoupení, aniž by zanikl nárok na sjednanou částku (viz bod 2.7.).

2.6. Zajistit OBČERSTVENÍ do šatny PRO 2 OSOBY (něco k jídlu, např. sendvič, neperlivou vodu), a to nejpozději 1 hodinu 
před začátkem koncertu

2.7. Zaplatit hotově dne 6. 5. 2017 sjednanou částku za koncert ve výši 12 000,- Kč, slovy dvanáct tisíc, + cestovné
5,- Kč/km z Prahy do Nového Města na Moravě a zpět. V případě prodleni se pořadatel zavazuje zaplatit penále 5 % 
ze sjednané částky za každý započatý týden prodleni. Výše honoráře nebude sdělena třetí straně.

2.8 OZVUČENÍ SÁLU NENÍ součástí sjednané částky (viz bod 2.7.) DOPRAVA JE součásti sjednané částky (viz bod 2.7.) 
Pokud náklady spojené s dopravou nejsou součásti sjednané částky (viz bod 2.7.), zavazuje se pořadatel uhradit tyto 
náklady dle předložených dokladů (faktura, cestovní příkaz ap.).

2.9, Zajistit bezpečnost kapely a její aparatury a nástrojů během koncertu (nikdo se nesmí během koncertu pohybovat na 
pódiu), před i po skončení koncertu. Zajistit, že nikdo nebude bez souhlasu vedoucího skupiny pořizovat zvukový či 
obrazový záznam a fotografovat.

2.10. Plánek města s vyznačeným místem koncertu a popisem příjezdové cesty odeslat současně s potvrzenou smlouvou.
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2.11. Zajistit maximální propagaci koncertu v regionu (výlep plakátů, reklama v místním tisku, příp. rádiu, dle možnosti 
zprostředkovat rozhovory v místních masmédiích).

2.12. Zajistit kompletní technické zajištění akce a splnění technických požadavků skupiny dle přiloženého stage planu (viz 
bod 5.3.).

2.13. Odeslat potvrzenou smlouvu obratem agentuře (viz platnost smlouvy - bod 5.1.).

III. Závazky agentury
3.1. Zajistit účast všech členů skupiny na zvukové zkoušce a při koncertu.
3.2. Zajistit, že skupina odehraje repertoár v celkové délce max, 75 minut, a že při tom použije vlastní nástroje a

nástrojovou aparaturu. Pokud pořadatel zařadí do dramaturgie koncertu další skupinu, je věcí dohody mezi 
pořadatelem a zvukařem finanční dorovnání za ozvučení další skupiny.

3.3. Odeslat______ ks plakátů nejpozději do_________________________ .

IV. Zvláštní ujednání
4.1. Předkapela (jen po dohodě s agenturou):
4.2. Další ujednání:...............................................

V. Závěrečná ustanovení
5.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podepsání oběma stranami a její podmínky lze měnit pouze dohodou obou 

stran v písemné formě.
5.2. 5oučástí smlouvy je REPERTOÁROVÝ LIST (podklad pro OSA), který pořadatel rovněž potvrdí a zašle agentuře. Je 

možno předat i v den koncertu. Veškerá literární, dramatická, hudební i jiná umělecká díla podléhají autorské 
ochraně a autorským honorářům dle zákona č. 89/90 Sb.

5.3. Technické podmínky viz přiložený stage plan: PA SYSTÉM S DOSTATEČNÝM VÝKONEM (min. šest mikrofonních 
vstupů), 2 ODPOSLECHY nejlépe na dvě samostatné cesty, 2 MIKROFONY - ZPĚV, 2 VÝSTUPY JACK, 2 VÝSTUPY JACK, 
1 MIKROFON - PERKUSE.

5.4. Nekonání a odřeknutí vystoupení.
a) Bude-li vystoupení znemožněno v důsledku nepředvídatelné události ležící mimo smluvní strany (přírodní 
katastrofy, války, epidemie atd.), mají obě strany právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli nároků na finanční 
náhradu, avšak po předchozím průkazním upozornění. Za nepředvídatelnou událost se nepovažuje např. 
nepřítomnost zvukaře nebo nedostatečné technické zajištění koncertu, špatné počasí, časový skluz vzniklý špatnou 
organizaci, nízká návštěvnost, atp.
b) Vznikne-li nepředvídatelná událost na straně účinkujícího (vážné onemocněni, úraz, úmrtí, dopravní kalamita či 
nehoda), nevzniká nikomu žádný nárok, ovšem za podmínky, že agentura bez prodleni pořadatele o této události 
vyrozuměla. Taková událost musí být vždy fádně doložena.
c) Mimo tyto vyjmenované příčiny nelze smlouvu jednostranně zrušit, aniž by strana, která porušeni smlouvy 
způsobila, neuhradila škodu, vzniklou straně druhé. Na straně skupiny se za škodu považuje sjednaná částka (viz bod 
2.7.).

5.5. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží pořadatel a jeden agentura.
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V Praze dne 27.3.2017

/\ \
pořadatel Za TARA FUKi
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