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SMLOUVA O HUDEBNÍM VYSTOUPENÍ tria MERTA-HRUBÝ-FENCL

mezi:
Novoměstská kulturní zařízení 
Tyršova 1001 
Nové Město na Moravě 
59231
IČO:00372854 
Zastoupené : Dan Simek
a
Fakturační adresa:
Korespondenční adresa:
Ondřej Fencl, Bořivojova 86, 130 00, Praha 3

Vyřizuje:

(dále jen „účinkující")

Předmět smlouvy

účinkující zajistí pro pořadatele své hudební vystoupení 
datum vystoupení: 8.3.2017
místo vystoupení: Kulturní dům, Nové Město na Moravě 

Adresa: Kulturní dům, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě

Časový harmonogram:

zvuková zkouška: 17:00 
začátek vystoupení: 19:00 
konec vystoupení: 21:30

Povinnosti účinkujícího

1) účinkující se zavazuje dodržet časový harmonogram.
2) účinkující se zajistit kvalitní hudební produkci v dohodnuté délce, obvyklé samostatné 

vystoupení má cca 2x45min., festivalové 40-80 min
3) účinkující se zavazuje převzít odpovědnost za případné hmotné škody způsobené při 

vystoupení jeho vinou na nástrojové aparatuře a zařízeních dodaných pořadatelem
4) účinkující zašle pořadateli včas domluvený počet plakátů (obvykle 4Kč/ks + 

dobírkové poštovné) nebo emailem v pdfk vytisknutí

Povinnosti pořadatele



1) pořadatel uhradí účinkujícímu honorář ve výši 17.000,-Kč. Účinkující není plátce 
DPH. Honorář bude uhrazen před koncertem v hotovosti manažeru Ondřeji Fenclovi

2) pořadatel je povinen zajistit včas dostatečnou propagaci koncertu

3) pořadatel zajistí adekvátní prostory pro místo vystoupení, patřičné osvětlení koncertu 
a profesionální ozvučení dle oficiálního stageplanu kapely

4) pořadatel zajistí podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účinkujících

5) pořadatel zajistí 1 parkovací místo pro techniku a účinkující

6) pořadatel zajistí uzamykatelné šatny pro účinkující v blízkosti jeviště, s možností použití 
soc. zařízení a se základním hygienickým vybavením, uvítáme varnou konvici a hrníčky

7) pořadatel zajistí v backstage občerstvení pro 3 osoby (nealko, víno, pivo, ovoce, 
obložené talíře, teplé večeře...), z toho lx uvítáme bezlepkové

8) pořadatel zajistí 1 osobu na pomoc se stěhováním po příjezdu a při odjezdu.

9) pořadatel umožní prodej CDs a dalšího merchandise kapely na vyhrazeném místě.

10) pořadatel zajistí případný volný vstup osob uvedených na guestlistu, který si s 
účinkujícím domluví před koncertem.

11) pořadatel je povinen vypořádat se se závazky OSA.

12) pořadatel na své náklady zajistí 3x kvalitní ubytování se snídaní v pokojích 1 + H1, je
li možno, jeden z nich kuřácký; ideálně dva z pokojů v přízemí či v budově s výtahem; 
prosíme o prodloužení check-outu, nejlépe do druhého dne do cca 15h. - dle dohody)

13) pořadatel zajistí bezpečné, uzamčené místo pro uschování nástrojového aparátu 
kapely do druhého dne

14) Pořadatel zajistí, aby před koncertem ani po něm nehrála reprodukovaná hudba.

15) Pořadatel zajistí, aby se na pódiu a v jeho okolí nevyskytovaly reklamní plachty, 
případně leda po konzultaci s V. Mertou

16) Pořadatel zajistí, aby fotografové svůj případný záměr fotit konzultovali dopředu 
přímo s Vladimírem Mertou.

17) Pořadatel zajistí klid v sále po celou dobu koncertu, pokud je poblíž bar, tak prosíme 
o jeho uzavření během produkce.

Nekonání a odřeknutí vystoupení



1) Bude-li vystoupení znemožněno v důsledku nepředvídatelné události ležící mimo 
smlouvu (vyšší moc - přírodní katastrofa, úraz, náhlá nemoc, úmrtí, havárie), mají 
obě strany právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli nároků na finanční úhradu 
škody, avšak po předchozím průkazném vyrozumění. V takovém případě každá 
strana nese náklady vyplývající z výše uvedených povinností.

2) V případě neuskutečnění vystoupení zaviněním účinkujícího z důvodu jiného než 
který je uveden v předchozím bodě nebo v případě porušení svých povinností 
uvedených výše je účinkující povinen uhradit pořadateli jeho náklady 
s neuskutečněním vystoupení, minimálně však ve výši 30% domluveného 
honoráře.

3) Pořadatel může odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději 60 dní před 
vystoupením. Zruší-li pořadatel vystoupení z jiného důvodu než je uvedeno 
v prvním bodě tohoto článku
a) nejpozději do 60 dnů před datem vystoupení, je povinen vyplatit 

účinkujícímu 30% z celkové části honoráře.
b) nejpozději do 48 hod. před datem vystoupením, je povinen vyplatit 

účinkujícímu 50% z celkové části honoráře.
c) méně než 48 hodin před datem vystoupením, je povinen vyplatit účinkujícímu 

honorář v plné výši.

Obecná ustanovení
v

Zodpovědné osoby pořadatele: Dan Simek
mob.: 608 617 234

Zodpovědné osoby účinkujícího
Manager:

Závěrečná ustanovení

smlouvaje vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž každá strana obdrží 1 exemplář, 
smlouvu a její podmínky lze měnit jen písemnou či telefonickou dohodou obou stran.

V Novém Městě na Moravě dne 16.2.2017
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