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Smlouva o podmínkách uskutečnění vystoupení skupiny
Hudba Praha Band

Hudba Praha Band, z.s., zastoupený Blankou Štrayblovou 
Nad Alejí 19, 16200 Praha 6, IČO 04755162, neplátce DPH 
mobil+420 608 010978 
kontaktní osoba v den koncertu:
(dále jen „spolek")

Lucie Jandová (zpěvačka)

&
Novoměstské kulturní zařízení, Tyršova 1001,592 31 Nové Město na Moravě 
kontakt: Daniel Šimek 608 617 234 
(dále jen „pořadatel")

Závazky

Blanka Štrayblová je oprávněna jménem spolku Hudba Praha Band, z. s. zastupovat níže 
uvedeného umělce a zavazuje se uskutečnit pro pořadatele vystoupení - program 
v následujícím rozsahu a podmínkách:

Účinkující: Hudba Praha band
Název a délka programu: Tak spolu jdem - 90 min.:-) minut (max. 90) + případné přídavky 
Datum a hodina vystoupení: 27. července 2018 ve 22:00 hod.
Vázafest / open-air. Místo: areál koupaliště Nové Město na Moravě.
Příjezd / zvuková zkouška:

Ozvučení a osvětlení: zajišťuje pořadatel, kapela bude mít vlastní nástroje a vlastní nástrojovou 
aparaturu.
Technické podmínky: Odposlechové monitory 4 cesty: 5 ks předek, 1-2 ks zadek (bicí, basa). 
Basa XLR, 3 kytary XLR + 3 mikrofony, 6 mikrofonů zpěv, 1 mikrofon saxofon. Standardní 
ozvučení 5-ti místných bicích, 4 činely.

Ubytování: nezajišťuje se 
Tantiémy: OSA
Honorář: 43.000 Kč uhradí pořadatel na základě faktury na účet: 1021188561/6100
Pořadatel se zavazuje uhradit honorář 10 dní před konáním vystoupení.

V případě prodlení s placením se pořadatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% ze sjednané 
částky za každý, byť i započatý den, prodlení. Tímto není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody.

Další dohodnuté podmínky

Pořadateli náleží vstupné z koncertu. Pořadatel zajišťuje a hradí propagaci. Pořadatel zajistí na 
své náklady pro kapelu v čas příjezdu 4 pomocníky, bezproblémový přístup do sálu, bezplatné 
parkování / parkovací kartu pro 1 vůz, uzamykatelné nebo hlídané šatny a občerstvení: 10 piv 
12°, 2x 0,7I červené a bílé víno, nealkoholické nápoje, káva, obložená mísa (šunka, salám, sýr) 
s pečivem a ovocná mísa na běžné úrovni, případně teplá večeře, pro 9 osob. Pořadatel zajistí 
bezpečnost kapely a jejích nástrojů během vystoupeni.



Spolek poskytne pořadateli podklady k propagaci, repertoárový list k hlášení OSA, zajistí včasný 
příjezd souboru a dodrží veškeré požadavky pořadatele pro vystoupení včetně ukončení zvukové 
zkoušky tak, aby nebyl narušen řádný chod koncertu. Spolek může k propagaci poskytnout:
- elektronický plakát s místem a datem konání
- video pozvánku
- rozhovor pro místní média před koncertem
- autogramiáda po koncertě
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Nekonání a odřeknutí vystoupení, závěrečná ustanovení

Odstoupení od smlouvy je možné pouze, dojde-li k nepředvídatelným událostem /onemocnění 
umělce, úmrtí, přírodní pohroma, úřední zákaz apod./. Tím nevzniká nárok na finanční náhradu ani 
jedné straně. Dojde-li k porušení smlouvy prokazatelně vinou spolku, má pořadatel právo 
požadovat uhradit veškeré prokazatelné náklady spojené s přípravou vystoupení. V případě 
zrušení smlouvy ze strany pořadatele méně než 90 dní před uvedením díla, má agentura nárok na 
uhrazení 50% z uvedené ceny. Dojde-li k odstoupení od smlouvy méně než 30 dní před uvedením 
vystoupení, je pořadatel povinen uhradit 85% z uvedené ceny. Změny či jiné doplňky včetně 
rozšíření služeb týkající se uvedeného programu mohou být provedeny pouze písemným 
dodatkem na podkladě předchozí dohody obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží 
jedno vyhotovení. Na vše ostatní, co není zahrnuto v této smlouvě, se vztahují příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. Nepřízeň počasí či nižší návštěvnost není důvodem 
k odstoupení od smlouvy.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podepsání oběma stranami a její podmínky lze změnit pouze 
dohodou obou stran v písemné formě.

V Novém Městě na Moravě, dne: 12.12.2017V Praze, dne 11. 11. 2017
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Za spolek Za pořadatele
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