
SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UMĚLECKÉHO VYSTOUPENÍ

Smluvní strany:

MAGIC ART PRODUCTION s.r.o.
se sídlem: Jindřicha Průchy 1194, 686 01 Uherské Hradiště 
korespondenční adresa: nám. Míru 430, 686 01 Uherské Hradiště 
IČ: 02680891
zastoupenou Mgr. Jiřím Hadašem, jednatelem společnosti 
(dále jen „MAP" či „agentura")

a

Novoměstská kulturní zařízení
se sídlem: Tyršova 1001, Nové Město na Moravě 59231 
zastoupená: ředitelem Danielem Šimkem
IČ:00372854
(dále jen „objednavatel")

1. Předmět a účel smlouvy
1.1. Na základě této smlouvy se agentura zavazuje k zajištění uměleckého vystoupení: 

specifikace díla: Kouzelný karneval - pojďte s námi do pohádky 
datum: 5. 2. 2017 čas: od 15.00 - 17.00 hodin
místo vystoupení: DK Nové Město na Moravě
kontaktní osoba (na místě): Ludmila Neumanová, mob.,725389350. technik David Balvín 
mob., 606072828

2. Piutební podmínky
2.1. Za vytvoření díla objednavatel uhradí sjednanou částku v celkové výši 14.000 Kč,

(slovy: čtrnáct tisíc korun českých). Tato částka je konečná, zahrnuje veškeré náklady agentury na 
provedení vystoupení.
Sjednaná částka bude uhrazena:
- bankovním převodem na číslo účtu 2700550037/2010 na základě řádně vystavené faktury se 
čtrnáctidenní lhůtou splatnosti.

3. Povinnosti ze strany agentury
3.1. MAP se zavazuje poskytnout objednavateli dílo specifikované v této smlouvě.
3.2. MAP akceptuje partnery objednavatele, kteří se na akci finančně podílí.
3.3. Umělec se dostaví na místo vystoupení minimálně jednu hodinu před začátkem vystoupení.
3.4. Umělec je povinen svůj výkon předvést na odpovídající úrovni a v požadované délce.

4. Povinnosti ze strany objednavatele
4.1. Objednavatel je povinen zajistit místo konání akce nejméně 1 hodinu před začátkem akce.
4.2. Objednavatel je povinen se vyrovnat se všemi dotčenými orgány OSA, INTERGRAM atd.
4.3. Objednavatel je povinen uhradit cenu za provedené dílo v souladu s článkem 2. této smlouvy.
4.4. Objednavatel akceptuje partnery MAP, kteří se na akci finančně nebo věcně podílí, není-li 

domluveno dodatkem jinak.
4.5. Objednavatel zodpovídá za bezpečnost všech účastníků akce, je povinen zabezpečit místo konání 

akce na své náklady.

5. Odstoupení od smlouvy a sankce:
5.1. Agentura i objednavatel mohou tuto smlouvu vypovědět bez náhrady a bez udání důvodů ve lhůtě 

minimálně 60 dní před smluveným datem akce.
5.2. Odřekne-li objednavatel již smluvně potvrzené vystoupení ve lhůtě 30 dnů a méně před plánovaným 

datem konání, uhradí agentuře 25 % celkové smluvní částky.
5.3. Odřekne-li objednavatel již smluvně potvrzené vystoupení ve lhůtě 21 dnů a méně před plánovaným 

datem konání, uhradí agentuře 100 % celkové smluvní částky.



Odřekne-li agentura již smluvně potvrzené vystoupení ve lhůtě 2) dnů a méně před plánovaným 
datem konání, je objednavatel oprávněn požadovat po agentuře penále na úhradu do té doby 
prokazatelně vynaložených a doložených nákladů spojených s plánovanou realizací vystoupení, a to 
maximálně do výše smluvní částky.
Nedostaví-li se umělec ve sjednaném termínu či čase k provedení uměleckého výkonu, nebo 
nebude-li vlastní vinou schopen řádného provedení uměleckého výkonu, je objednavatel oprávněn 
požadovat po MAP smluvní pokutu maximálně ve výši z celkové sjednané smluvní částky.
V případě nedodržení smluvních podmínek ze strany objednavatele, či ohrožení zdraví autora nebo 
vzniku škody na majetku, je agentura oprávněna od smlouvy odstoupit i na místě uskutečnění akce.
V takovém případě obdrží agentura 100 % celkové smluvní částky.
Bude-li provedení vystoupení znemožněno v důsledku nepředvídatelných událostí, které nemůže 
žádná ze smluvních stran ovlivnit - tzv. vyšší moc, mají obě smluvní strany právo odstoupit bez 
jakýchkoliv nároků na finanční vyrovnání, avšak po předchozím průkazném vyrozumění druhé 
smluvní straně. Za vyšší moc se považuje přírodní katastrofa, epidemie, úřední zákaz akce či jiný 
zásah orgánů státní správy a samosprávy, prokazatelná nemoc umělce či hospitalizace, úmrtí, 
havárie. Tyto případy jsou obě strany povinny řádně doložit.
Pokud se vystoupení neuskuteční bez viny objednavatele a umělec je již na místě, hradí objednavatel 
agentuře pouze prokazatelné cestovní náklady.
Pokud by došlo k předčasnému ukončení akce nebo se vystoupení neuskuteční z viny objednavatele, je 
povinen uhradit MAP smluvní částku v plné výši, to je 100%.
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6. Další ujednání:
6.1. Objednavatel zajistí povolení k vjezdu a parkovacího místa v těsné blízkosti místa konání pro vozidlo 

účinkujících: Hyundai H-l SPZ 4Z2 7361.
6.2. Objednavatel zajistí lx samostatnou uzamykatelnou šatnu (pokud možno se zrcadlem, věšákem

s ramínky, umyvadlem, stolem a židlemi). Dle možností objednavatel zajistí drobné občerstvení pro 
účinkující (nealko, káva, čaj).

6.3. Objednavatel se zavazuje zajistit veškeré potřebné podmínky pro řádné vystoupení, zajistit 
profesionální zvukovou aparaturu s odpovídajícím výkonem včetně CD přehrávače.

6.4. Dle možností objednavatel zajistí ceny do soutěží - drobné sladkosti pro děti.

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Je 

uzavřena na dobu určitou, a to na dobu splnění všech povinností v ní určených.
7.2. Tuto smlouvu lze změnit a doplňovat pouze písemnými dodatky se souhlasem obou smluvních stran.
7.3. Obě smluvní strany stvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní strany 

prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek.

7.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

7.5. Obrazový, zvukový či jiný záznam z vystoupení smí být pořízen pouze se souhlasem účinkujícího, a to 
pouze pro dokumentární a propagační účely objednavatele.

Smlouva byla uzavřena:

V Novém Městě na Moravě dne 6. 12. 2016V Uherském Hradišti dne 6. 12. 2016

Novoměstská kulturní zařízeni 
Nové Městoma Moravě 

Tyrěéva 1001
582 31 NpýějMěsto na Moravě

teňšsic rtR7 PRODUCTION
Jindřicha Průchy 1194 

68S01 Uherswéo HradiStě

s.r.o.
@
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