
 

 

Pořadatel: 

Klicperovo divadlo o. p. s. 

 

se sídlem: Dlouhá 99/9, Hradec Králové, 500 03 

IČ: 275 04 689; DIČ: CZ275 04 689 

zastoupené Ing. Evou Mikulkovou 

na straně jedné 

(dále jen „pořadatel”) 

 

- a- 

Skupina: 

Hudební recitál s básněmi a texty Michala Horáčka 

zastoupena 

České kulturní projekty z.s. 

U Milosrdných 850/8, Praha 1, 11000 

IČ: 26652633, DIČ: CZ 26652633; není plátce DPH 

zastoupen: Michalem Pekárkem  

(dále jen „účinkující“) 

 

uzavírají: 

SMLOUVU O ÚČINKOVÁNÍ 

 

1. Předmět smlouvy 

1.1. Za podmínek v této smlouvě uvedených se soubor projektu ve složení  
Michal Horáček, a tři zpěváci (většinou Lenka Nová, František Segrado, Ondřej Ruml, Jana Lota) a 

doprovodný orchestr - (dále jen účinkující) zavazují vystoupit se svým programem pro pořadatele.  

Změna obsazení zpěváků je pro případ indispozice vyhrazena. 

Délka vystoupení 2 hodiny s přestávkou. 

1.2. Datum vystoupení: 28. 9. 2017 

1.3. Místo vystoupení: Klicperovo divadlo Hradec Králové 

1.4. Příjezd kapely – 16:15 

1.5. Zvuková zkouška – 17:00 

1.6. Začátek vystoupení – 19:00 hodin 

 

2. Závazky účinkujícího 

2.1. Účinkující se zavazuje dodržet časový harmonogram. 

2.2. Účinkující se zavazuje uskutečnit svůj program svědomitě a ve standardní kvalitě. 

2.3. Účinkující se zavazuje převzít odpovědnost za případné hmotné škody způsobené při jeho vy-

stoupení vinou účinkujícího na nástrojové aparatuře a zařízení zajištěných pořadatelem. 

2.4. Účinkující dodá pořadateli materiály za účelem propagace koncertu dle dohody s pořadatelem. 

2.5. Účinkující se zavazuje 2 měsíce před a 2 měsíce po představení v daném místě nevystoupit se 

stejným programem v okruhu 20 km. 

 

3. Závazky pořadatele 

3.1. Pořadatel se zavazuje uhradit účinkujícímu honorář ve výši: xxxxxxx,-Kč. Pořadatel uhradí 
účinkujícímu celkovou částku nejpozději 7 dnů po vystoupení na účet účinkujícího. Číslo účtu 

účinkujcího: 1549816001/5500. 

3.2. Pořadatel bude pořad inzerovat jako: Michal Horáček & hosté - Koncertní recitál “Na cestě 
2016” 

3.3. Pořadatel zajistí veškeré podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účinkujících v 

souladu s obecně závaznými právními předpisy.  



 

 

3.4. Pořadatel zajistí občerstvení do šatny na čas příjezdu souboru v den konání koncertu a to:  

20x neperlivá minerální voda 0,5 l, 3 x 0,7l kvalitní bílé víno (suché!), obloženou mísu pro 12 osob. 

3.5. Pořadatel zajistí 2 osoby k vykládání nástrojů při příjezdu techniky a následně i kapely a totéž 
po skončení koncertu k nakládání. 

3.6. Pořadatel zajistí uzamykatelnou šatnu. 

3.7. Pořadatel zajistí možnost prodeje merchandise (CD, trička apod.) a dva stoly a čtyři židle pro 

autogramiádu po skončení představení. 

3.8. Pořadatel je povinen vypořádat závazky s OSA. 

3.9. Pořizování zvukových a obrazových záznamů je povoleno. 

3.10. Pořadatel se zavazuje poskytnout účinkujícímu 8 ks volných vstupenek pro hosty 

účinkujícího. 

3.11. Pořadatel zajistí ozvučení akce dle technických požadavků umělce a zároveň tak, aby byl pro-

stor ozvučen pro všechna místa v sále, na kterých budou diváci. Technické požadavky umělce jsou 

pořadateli v den podpisu smlouvy zaslány emailovou cestou. 

V součinnosti budou tak komunikovat mezi sebou zvukaři umělce a pořadatele tak, aby byly poža-

davky splněny. 

 

4. Nekonání a odřeknutí vystoupení 

4.1.Neumožní-li pořadatel v důsledku neodvratitelné události ležící mimo smluvní strany (přírodní 
katastrofa, epidemie, válečný konflikt, úřední zákaz,...) účinkujícímu provést své vystoupení v 

souladu s touto smlouvou, zaniká účinkujícímu v plné výši právo na dohodnutou odměnu. 

4.2. Vznikne-li na základě neodvratitelné události (vážné onemocnění, úraz, úmrtí,...) překážka na 

straně účinkujícího (vážné onemocnění, úraz, úmrtí,...), která mu neumožní v souladu s touto 

smlouvou provést své vystoupení, zaniká účinkujícímu v plné výši právo na dohodnutou odměnu a 

pořadatel není oprávněn po účinkujícím požadovat náhradu škody v důsledku toho vzniklé. 

Výše uvedené platí pouze ovšem za podmínky, že účinkující bez prodlení pořadatele o takové udá-

losti písemně vyrozuměl. Taková událost musí být vždy řádně doložena. 

Pokud tak účinkující neučiní, je pořadatel po něm oprávněn požadovat náhradu škody takto mu 

vzniklé, a to až do výše v této smlouvě dojednaného honoráře. 

4.3 V případě neuskutečnění se vystoupení zaviněním účinkujícího z důvodu jiného, než který je 

uveden v bodu 4.2. je účinkující povinen uhradit pořadateli jeho náhrady s neuskutečněním akce 

vzniklé. 

4.4 Pořadatel může odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději 30 dní před vystoupením. 

Zruší-li pořadatel vystoupení z jiného důvodu nežli je uveden v bodě 4.1, je povinen vyplatit účin-

kujícímu 50% z celkové částky honoráře oznámí-li tuto skutečnost nejpozději 14 dní před datem 

vystoupení, 75% oznámí-li zrušení vystoupení nejpozději 48 hodin před vystoupením. Oznámí-li 

pořadatel účinkujícímu zrušení akce méně než 48 hodin před vystoupením, je povinen vyplatit ho-

norář účinkujícímu v plné výši. 

 

5.Závěrečná ustanovení 

5.1. Tuto smlouvu a její podmínky lze měnit pouze dohodou obou stran v písemné formě. 

5.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží účinkující a jeden 

pořadatel. 

 

 

V Praze ……….       V Hradci Králové 21. 10. 2017 

 

____________________   ______________________ 

 

         účinkující                                  pořadatel 


