
SMLOUVA

O provedení hudební produkce

1. Novoměstská kulturní zařízení
Tyršova 1001
Nové Město na Moravě
IČO: 00372854

V zastoupení panem Danielem Šimkem tel.: 608 617 234

hudební skupina: Malina Brothers (dále jen zhotovitel)
zastoupená:
Novoměstská 46, 54701, Náchod 
tel: 777 052 953,777 212 544 
IČO: 60218053 DIČ: CZ6011241962 
č.ú. 312718513/0300 ČSOB

2.
Pavel Malina

uzavírají dnešního dne tuto

SMLOUVU O PROVEDENÍ UMĚLECKÉ PRODUKCE

I. Předmět smlouvy, specifikace

Interpret se zavazuje k provedení umělecké produkce (dále jen „akce") dle uvedené specifikace:

název akce: Koncert skupiny Malina Brothers TOUR 2017

místo konání: Kulturní dům Nové Město na Moravě
datum: 24.1.2017

19:00-21:00 hodčas:
délka produkce: 2 h

II. Cena, způsob platby, sankce

1. Pořadatel se zavazuje uhradit za celou produkci celkovou smluvní částku ve výši 25.000 + 
15%dph. Cena zahrnuje honorář interpretů, výdaje za cestovné interpretů, výdaje za zvukového 
technika.

2. Smluvní cena bude uhrazena hotově po skončení koncertu oproti vystavené faktuře.

3. V případě, že se dohodnutá umělecká produkce neuskuteční z pochybení na straně interpreta, je 
interpret povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20% z dohodnuté smluvní ceny.

4. Odstoupí-li pořadatel z jakýchkoliv důvodů od smlouvy, uhradí interpretovi 20% z částky, která 
byla předmětem plnění dle této smlouvy za předpokladu, že neodstoupí od smlouvy v termínu 
min. 30 dní před sjednaným vystoupením a 100% částky v případě, že se již skupina dostavila na 
místo akce.



5. Bude-li vystoupení znemožněno nepředvídatelnými okolnostmi (živelní pohromy, úmrtí, 
hromadné havárie apod.), ať už postihnou kteroukoli smluvní stranu, mají obě strany právo 
odstoupit od smlouvy bez finančního vypořádání.

III. Povinnosti pořadatele

1. Pořadatel zajistí prostory pro konání akce ve stavu způsobilém k řádnému a dohodnutému 
užívání.
2. Pořadatel zajistí propagaci akce všemi jemu dostupnými způsoby.
3. Pořadatel zajistí předprodej a prodej vstupenek na akci.
4. Pořadatel poskytne interpretovi ozvučení postavené na pódiu dle přiloženého stage planu.
5. Pořadatel zajistí technické vybavení (osvětlení pódia, šatnu).
6. Pořadatel poskytne občerstvení (balenou vodu, 10 chlebíčků).
7. Pořadatel poskytne 10 volných míst pro hosty-výherce vstupenek.
8. Pořadatel se zavazuje uhradit poplatky za konání akce např. OSA, DILIA, OOA-S atd.
9. Pořadatel zajistí ubytování pro 5 osob z 24.1. na 25.1.2017

IV. Povinnosti interpreta

1. Interpret potvrzuje, že veškerá použitá umělecká, zvuková, vizuální, obrazová, literární a jiná díla 
v dohodnuté produkci jsou ošetřena a uskutečněna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., 
autorský zákon.
2. Interpret bude propagovat akci všemi jemu dostupnými způsoby.
3. Interpret se zavazuje poskytnout vlastního zvukového technika pro ozvučení koncertu.

Kontakt na zvukového technika: Chris Schut tel.777 667 937
4. Interpret se zavazuje dostavit na místo konání akce v 16:30 hod. na zvukovou zkoušku.
5. Interpret se zavazuje 50 ks dva měsíce před datem vystoupení.
6. Interpret se zavazuje dodat ostatní promo materiály čtyři měsíce před datem vystoupení.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci stran.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.

V Náchodě dne 16.8.2016
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Za pořadatele: Za interpreta:

Novoměstská kulturní zařízení 
Nové Město na Moravě 

Tyršova 1001 ^
592 31 Nové Město na Moravě 

DIČ: CZ00372854
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