
SmlouvaOskar Hahn

C
o zprostředkování umělce - umělců, souboru - pořaduUMĚLECKÁ agentura

Číslo smlouvy: 2017/200/001 Vystavil: Eva Hahnová,
jednatel

Vystaveno: 28.4.2016

Zprostředkovatel (dále jen Zprostředkovatel):
Oskar Hahn Agency, s.r.o.
Sarajevská 9
120 00 Praha 2 - Vinohrady 

IČO: 02210622 DIČ: CZ02210622

Bank. spojení: Fio banka: 2500488742/2010 (/8330 
SK v EUR)
zapsaná: v Obchodním rejstříku městského soudu v 
Praze, oddíl C, vložka 216921

Objednatel (dále jen Objednatel):
Novoměstká kulturní zařízení 
Tyršova 1001
59231 Nové Město na Moravě 
IČO:00372854 DIČ:00372854

Předmět smlouvy - zprostředkování vystoupení umělce - umělců - souboru

Chuť do života - Halina Pawlowská

Účinkují:

Halina PAWLOWSKÁ

Termíny:

14.2.2017 19:00

Technické podmínky:
Kvalitní ozvučení a osvětlení, 1 x bezdrátový mikrofon, šatnu, malé občerstvení, neperlivou vodu, zajištěné 
parkování.
Stůl v běžné výšce s delším ubrusem, vázu s květinou, židli bez opěrek, papíry a tužky pro diváky na jeviště.

Rozsah vystoupení:
19:00 - 21:00 s přestávkou

Zvláštní ujednání:
Pokud by počet osob viditelně překročil 300, bude cena navýšena na 36 000,-Kč + DPH

Platební podmínky:
Objednatel se zavazuje zaplatit níže dohodnutou smluvní cenu včetně DPH nejpozději do 14 dnů od provedeného 
vystoupení na účet zprostředkovatele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě faktury - daňového dokladu, 
vystaveného zprostředkovatelem.

Cena: 0 Kč

Cena včetně 50 ks plakátů

Cena: 31 500 Kč

Celková smluvní cena vč. DPH: 38 115 Kč

Nové Město na Moravě - Kulturní dům

DPH:

DPH: 21%

Všeobecné smluvní podmínky:
Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné smluvní podmínky, které objednatel svým podpisem této smlouvy bere na vědomí a výslovně 
prohlašuje, že je mu jejich obsah znám:
1. Touto smlouvou se neuděluje objednateli svolení ke komerčnímu použití jmen, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových 
záznamů, či jiných projevů osobní povahy výkonných umělců, ani jejich souboru, vystupujících na akci.
2. Objednatel je povinen zajistit, aby bez předchozího souhlasu zprostředkovatele nebo umělců nebyly pořizovány profesionální obrazové (včetně 
fotografických - s výjimkou foto a video dokumentace pro vlastní potřebu objednatele) či zvukové záznamy uměleckých výkonů, nebo prováděny 
jejich rozhlasové či televizní přenosy. Objednateli se uděluje právo použití jména interpretů a zprostředkovatelem schválených fotografií za účelem 
propagace a dokumentace akce.
3. Objednatel odpovídá za škody na zdraví i majetku, vzniklé výkonnému umělci v souvislosti s vystoupením, pokud nebyly prokazatelně zaviněny 
výkonným umělcem, pokud vzniknou zejména v důsledku nedodržení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, při nedodržení technických norem 
a ostatních obecně závazných předpisů ze strany objednatele.
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4. Pokud bude vystoupení znemožněno v důsledku nepředvídatelné nebo neodvratitelné události, ležící mimo smluvní strany, například přírodní 
katastrofa, epidemie, úřední zákaz, nebo z důvodu nepředvídatelné a neodvratitelné události na straně vystupujícího výkonného umělce, např. 
vážné onemocnění či úmrtí výkonného umělce, úraz, úmrtí v rodině, mají obě smluvní strany právo od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoli 
nároků na finanční úhradu vzniklé škody. Odstupující strana je povinna shora uvedené skutečnosti druhé smluvní straně řádně doložit a případně 
zajistit vhodnou náhradu.
5. Neuskuteční-li se předmětné vystoupení zaviněním zprostředkovatele, je tento povinen uhradit objednateli náklady prokazatelně a účelně 
vynaložené v souvislosti s pořádáním předmětného vystoupení.
6. Zprostředkovatel je povinen zabezpečit, aby se výkonný umělec dostavil na místo vystoupení včas, tzn. tak, aby byl schopen začít své 
vystoupení ve sjednanou dobu. Zprostředkovatel však neodpovídá za případné zdržení z důvodu úrazu výkonného umělce nebo technického 
personálu, způsobené během cesty nebo na místě vystoupení či z důvodu vyšší moci.
7. Objednatel v případě odvolání smluvně zajištěného pořadu v rozmezí 7 - 30 dní před akcí uhradí zprostředkovateli 50% celkové smluvené ceny 
a v případě zrušení akce 0 až 7 dnů před akcí uhradí plnou sjednanou cenu.
8. Je-li akce plánována v přírodním prostředí, je objednatel povinen zajistit v případě nepříznivého počasí náhradní kryté prostory, a to i v případě 
poklesu teploty pod 16° C. V případě open air akcí je zastřešené podium dostatečné.
9. Objednatel si vyžádá povolení akce u příslušného úřadu a příslušné autorské organizace (OSA - koncerty, INTERGRAM - reprodukovaná 
hudba, DILIA - divadelní představení) podle platné vyhlášky. Opomenutím shora uvedené povinnosti získat svolení a zaplatit odměnu se pořadatel 
vystavuje nebezpečí postihu civilně i trestně právního.
10. Strany označují informace, které si poskytly při jednání o uzavření této smlouvy, jakož i obsah této smlouvy, za důvěrné a žádná z nich je 
nesmí prozradit třetím osobám, a to jak po dobu trvání smlouvy, tak i po dobu 5 let po jejím skončení.
11. Právní vztahy touto smlouvou zvlášť neupravené se řídí zejména zákonem č. 121/2000 Sb. o dílech literárních, vědeckých a uměleckých 
(autorským zákonem), ve znění pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
12. Pro případ nedodržení termínů splatnosti, sjednaly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý započatý den 
prodlení, a to ode dne následujícího po splatnosti nezaplacené částky dohodnuté smluvní odměny až do zaplacení.
13. Vedle výše uvedené dohody o úhradě úroku z prodlení se účastníci dohodli tak, že pro případ porušení mlčenlivosti dle čl.10. těchto 
všeobecných smluvních podmínek, sjednávají pro tyto případy smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč, slovy: deset tisíc korun českých, která je splatná 
následující den po porušení povinnosti. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle tohoto článku se nepovažuje zveřejnění nebo sdělení informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, případně v souladu s jinými právními předpisy, které objednateli ukládají nebo budou ukládat 
povinnost poskytovat informace.
14. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích /1x zprostředkovatel, 1x objednatel/, nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních 
stran, její změny a doplňky musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma smluvními stranami.
15. Účastníci se dohodli, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou 
včetně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práv z tohoto právního vztahu přímo vznikajících, otázek právní platnosti tohoto právního 
vztahu, jakož i otázek práv s těmito právy souvisejícími, a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno 
(dále jen ,,spory“) budou rozhodnuty s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při hospodářské komoře ČR a Agrární komoře 
ČR podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
16. Účastníci této smlouvy prohlašují, že v záhlaví této smlouvy jimi uvedené údaje o své osobě jsou pravdivé a že uvedli pravdivě i skutečnosti 
týkající se sídla podnikání a adresy pro doručování. Účastníci jsou oprávněni změnit adresu pro doručování s tím, že tato změna je účinná 
okamžikem doručení oznámení změny druhé straně. Strany se dohodly, že vzájemná korespondence související s plněním této smlouvy, jakož i s 
realizací práv a povinností podle této smlouvy bude vedena prostřednictvím veřejného doručovatele (pošta) s tím, že v případě nepřevzetí z 
jakéhokoliv důvodu se písemnost považuje za doručenou třetím dnem následujícím po dni, v němž se pošta pokusila provést doručení, a to i v 
případě, že i když se účastník o tomto doručení nedozvěděl.
17. Strany prohlašují, že žádná z nich neuzavřela tuto smlouvu v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Strany své vzájemné závazky vzniklé 
touto smlouvou navzájenw^ímají, a to bez jakýchkoliv podmínek, příkazů a jiných vedlejších ujednání, kromě shora uvedených.

Novoměstská kulturní zařízení 
Nové Město na Moravě 

Tyršova W01
592 31 Nové Měéto na Moravě 

DIČ: CZ0O272B54 . . -

@UMĚLECKÁ AGENTURA
Hahn Agenty, s.r.o.

Praha 2
II: 022 10622 DiC_:CZ022 i 062?

www.oskarhahn.cz
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/ Objednatel

Potvrzenou smlouvu zašlete na adresu: Sarajevská 9
120 00 Praha 2
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