
SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNI VYSTOUPENÍ

Jaroslav Foršt 
P.O.Box 44 
535 01 Přelouč 
IČO: 42261589 
Tel: 603 289 614
a
Novoměstská kulturní zařízení
Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 00372854
DIČ: CZ00372854
Zastoupené:
Danile Šimek, ředitel organizace 
Tel: 608 617 237

(dále jen pořadatel koncertu)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu 
o vystoupení skupiny Jana Hrubého KUKULÍN

I. Předmět smlouvy
Vystoupení Jana Hrubého se skupinou KUKULÍN v rámci akce NOVA CIVITAS 

V Novém Městě na Moravě, dne 17. června 2017. Koncertní vystoupení cca 60 min 
(na ístě upřesní pořadatel akce)

II. Termín konání
Vystoupení se uskuteční dne 17. června 2017 (sobota) 
s tím, že zvuková zkouška na vystoupení bude probíhat na místě v den koncertu, zhruba 30 min 
před začátkem vlastního vystoupení (cca 20:30 - 21:00)
Hudebníci se dostaví na místo koncertu v daný termín, nejpozději v 19:30 hod 
Místo vystoupení: Vratislavovo nám, Nové Město na Moravě

od 21:00 hod

III. Pořadatel koncertu se zavazuje
- zajistit propagaci vystoupení
- zajistit prodej vstupenek, nebude-li vstup na smluvené vystoupení zdarma
- zabezpečit technické podmínky uvedené v „rideru", který je součástí této smlouvy
- večeře pro 4. osoby (v den konání koncertu)
- drobné občerstvení na podium a do šatny (6x minerální voda, nejlépe malé lahve 0,5 I, 

případně pivo, káva, čaj. Drobné občerstvení (nejlépe obložená mísa) dle možností pořadatele
- k dodržování platného autorského zákona a všech závazků z tohoto zákona plynoucích
- k výplatě odměny dle článku V. této smlouvy

IV. Smluvní partner se zavazuje
- k vystoupení a to za podmínek určených touto smlouvou, na odpovídající úrovni
- zajistit přítomnost všech účinkujících na vystoupení a zvukové zkoušce dle článku II. této smlouvy
- k zaslání informačních materiálů o souboru či umělci, včetně fotografií (v požadované kvalitě), 

které budou použity v propagačních materiálech
- dodání plakátů na vystoupení (v elektronické podobě)

V. Cena za uskutečněné vystoupení souboru či umělce
Pořadatel zaplatí smluvnímu partnerovi za uskutečnění vystoupení sjednanou smluvní 

částku v celkové výši 22.000 Kč /slovy: dvacetdva tisíce korun/.
Sjednaná částka bude uhrazena hotově v den konání akce určenému zástupci účinkujících 
Rudolfu Hálkovi.
Uvedená částka zahrnuje veškeré náklady na koncert a dopravu a všechny další výdaje spojené 
s přípravou akce.
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VI. Odstupné

1. Pořadatel i účinkující může odstoupit od smlouvy z jakéhokoliv důvodu, ale pro tento případ platí 
bod 2 - 4 čl. VI. této smlouvy mimo případu, že tak učiní z důvodů vyšší moci, kterou řádně písemně doloží. 
Odstoupení je účinné okamžikem doručení či dojití projevu vůle druhé smluvní straně. Odstoupení musí mít 
písemnou formu. Pro případ odstoupení se sjednává odstupné, které je povinna uhradit strana odstupující 
od smlouvy druhé smluvní straně, a to do 14 dnů do účinnosti odstoupení.

2. Zruší-li pořadatel již smluvně potvrzené vystoupení v období delším než 20 dní před dnem 
vystoupení, který je uveden v čl. II této smlouvy, zaplatí smluvnímu partnerovi 20% ceny uvedené v čl. V této 
smlouvy pokud tak neučiní z důvodů vyšší moci.

3. Zruší-li pořadatel již smluvně potvrzené vystoupení v období kratším než 20 dní před dnem 
vystoupení, který je uveden v čl. II této smlouvy, zaplatí smluvnímu partnerovi 50% ceny uvedené v čl. V této 
smlouvy, pokud tak neučiní z důvodů uvedených v odst. 4 čl. VI. této smlouvy nebo z důvodů vyšší moci.

4. Smluvní partner je oprávněn k okamžitému odstoupení od smlouvy v případě podstatného 
porušení smluvních povinností pořadatele (dle čl. IV. této smlouvy)

V případě porušení smluvních povinností zaplatí pořadatel smluvnímu partnerovi smluvní pokutu 
ve výši 100% dohodnuté ceny za vystoupení dle čl. V. této smlouvy.

5. Finanční odškodnění za neuskutečněný koncert se neplatí v případě, že se obě strany dohodnou 
na náhradním termínu za stejných smluvních podmínek, které obsahuje původní smlouva.

VII. Všeobecná ustanovení

1. Změny v této smlouvě lze provést jen písemnou dohodou smluvních stran

2. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden
stejnopis.

3. Smluvní partner i producent potvrzují svým podpisem, že byl smluvním partnerem dodán 
"rider" k vystoupení souboru či umělce a repertoárový list.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek.

5. Technické požadavky vystoupení:
Technické požadavky na vystoupení (stage plan) zaslány pořadateli akce. 
Na pódium 4. židle bez postranic.

Pravost smlouvy potvrzují smluvní strany vlastnoručním podpisem. 

V Přelouči, dne 20. 3. 2017
(na základě předchozího jednání a dohody s panem D. Šimkem)
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