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SMLOUVA O PODMÍNKÁCH KONCERTU KAPELY KIESLOWSKI

uzavřená mezi

jméno: David Pomahač 
Jaromírova 606/30, Praha 2,12800 
IČ:63759578 
DIČ: CZ7404192653
Smlouvu pošlete na: Hanka Podhorská, Bachmačská 11, 702 00 Ostrava 
Kontakt na umělce v den koncertu: + 420 603243529 
dále jen umělec

a

název: Novoměstská kulturní zařízení
sídlo: Tyršova 1001 Nové Město na Moravě
IČO: 00372854
DIČO:CZ00372854
zastoupen: Dan Šimek
kontakt na pořadatele v den koncertu:
kontakt na zvukaře koncertu (jméno, tel., email):
dále jen pořadatel

tel. č. 608 617 234 
mobil: 608 617 234
Dan Čuhel 608 618 765 (DC Production)

I.
datum: 10. 03. 2018
místo (uveďte přesnou adresu místa koncertu): Kulturní dům Tyršova 1001 Nové Město na Moravě 59231 
čas zvukové zkoušky (ideal 60 min, minimálně 30 min): j 7.30 h 
začátek koncertu: 19:00 hod. 
délka koncertu (max. 75 min):
web koncertu: https://kd.nmnm.cz/kieslowski-koncert/ 
událost na FB (správcem prosím udělejte i Marii Kieslowski): 
další účinkující: 
kapacita sálu: 80
výše vstupného:150 Kč předprodej/200 Kč na místě

Pořadatel se zavazuje uhradit za provedené vystoupení celkovou smluvní částku ve výši 13 000,- Kč 
(slovy třinácttisíckorun českých) + cestovné ve výši 10,- Kč/km z Prahy do Nového Města na Moravě a zpět. Částka bude 
vyplacena hotově Davidu Pomahačovi bezprostředně po skončení koncertu na základě faktury. Změna ceny koncertu 
může být učiněna pouze s písemným souhlasem obou smluvních stran.

Umělec se zavazuje 
zajistit včasný příjezd kapely 
zajistit, aby kapela provedla zvukovou zkoušku
zaslat stage plan, rider a repertoárový list - jsou přílohou této smlouvy 
zaslat dohodnutý počet plakátů:

- íp
IV.

Pořadatel se zavazuje
zajistit dohodnuté prostory pro uskutečnění koncertu s krytým pódiem, uzamykatelnou NEKUŘÁCKOU šatnu s 
teplou vodou a WC pro 4 lidi oddělenou od publika a přístup do těchto prostor minimálně 1,5 hodiny před začátkem 
vystoupení (kapela cestuje s miminkem!) 
všestranně zajistit průběh koncertu
zajistit alespoň 2 osoby, které odnesou před a po koncertě nástroje kapely z kapelního auta na pódium a po
koncertě zpět
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zajistit kvalitní PA systém splňující stage plan a rider kapely, který je přílohou této smlouvy
zajistit profesionálního zvukového technika, který nejpozděii 48 h před koncertem obdrží od pořadatele zaslaný 
stage plan a rider kapely a bude připraven i s PA systémem před začátkem zvukové zkoušky. Nebude-li tato
podmínka splněna, uhradí pořadatel umělci smluvní pokutu ve výši Kč 2 000.-.
umožňuje-li to dispozice sálu, zajistit zvukovou zkoušku kapely bez přítomnosti publika
dbát na to, aby nepovolané osoby nevstupovaly na pódium a do prostor určených výhradně pro kapelu
zajistit vegetariánská občerstvení dle přiloženého rideru pro 4 osoby.
uhradit všechny zákonem stanovené poplatky ochranným organizacím za užití a provozování děl na veřejnosti a 
odevzdat OSA přiloženy repertoárový list.
zajistit dostatečnou propagaci koncertu, např. plakáty, formou rozhovorů s kapelou v tisku a rádiích atd.
Používejte, prosím, k propagaci POUZE oficiální FOTKY a PLAKÁTY, které vám zašleme!!!
přiložit ke smlouvě mapu či popis cesty do místa koncertu
poskytnout kapele 6 volných vstupů na koncert
v případě realizace koncertu mimo kryté sály (tzn. venku), není nepřízeň počasí důvodem k odstoupení od smlouvy 
bez náhrady škody ze strany pořadatele. Pódium musí být zcela bezpečné a plně kryté bez možnosti průniku vody na 
žádnou část pódia. Pořadatel přebírá plnou odpovědnost za škody vzniklé na technice a nástrojích při nedodržení 
smlouvy.
odeslat obratem umělci doplněnou a podepsanou smlouvu. Pokud umělec neobdrží řádně doplněnou a podepsanou 
smlouvu do 40 dní před koncertem, nepokládá se smlouva za uzavřenou
zajistit na vlastní náklady ubytování dle přiloženého rideru pro 4 osoby + miminko (pokoje 1+1+2), adresa:
Ubytování je se snídaní: ANO Penzion u Pasáčka http://www.penzionupasacka.cz/cs/

V.
Pořadatel i agentura mohou tuto smlouvu vypovědět bez náhrady a bez udání důvodu 60 dní před smluveným 

datem koncertu. V jiných případech mohou smluvní strany od smlouvy odstoupit bez nároku na náhradu pouze z důvodu 
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností (např. přírodní katastrofa, úraz či nemoc umělce, úraz či nemoc dítěte, 
úmrtí v rodině umělce), avšak po předchozím vyrozumění. Za nepředvídatelný důvod se nepovažuje např. nepřítomnost 
zvukaře, nedostatečné technické zajištění koncertu, špatné počasí, časový skluz vzniklý špatnou organizací, nízká 
návštěvnost, atp.

Odřekne-li pořadatel vystoupení do 30 dnů včetně před plánovaným datem konání, umělec obdrží od pořadatele 
50 % celkové smluvní částky. Odřekne-li pořadatel vystoupení ve lhůtě kratší než 30 dní před plánovaným datem konání, 
obdrží umělec od pořadatele 100 % celkové smluvní částky.

V případě nedodržení smluvních podmínek ze strany pořadatele, je umělec oprávněn od smlouvy odstoupit i na 
místě uskutečnění koncertu. V takovém případě obdrží umělec 100 % celkové smluvní částky a celou náhradu cestovného.

VI.
Případné změny ve smlouvě jsou řešeny písemnou formou po vzájemné dohodě obou stran. Tato smlouva je 

vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
Obě strany se zavazují, že o obsahu této smlouvy a výši honoráře nebudou informovat žádné třetí strany.

9.2.2018Vflo°voérff#st* na MPray^dne
Nové fviě • ii ■ .

V Praze dne,

592 31

pořadatel umělec
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