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 SMLOUVA O PROVEDENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU 
 

TATO SMLOUVA (dále jen „smlouva“) je uzavřena dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

I. Smluvní strany 
 
 
Zařízení služeb MZe s.p.o. 
IČO:71294295 
DIČ: CZ71294295 
se sídlem: Těšnov 65/17, Praha 1, PSČ 110 00 
zastoupená Bc. Karlem Smetanou, ředitelem 
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „objednatel“) 
 
a  

 
Divadlo PaDa 
IČO: 05133912 
se sídlem Sokolovská 266/22, Karlovy Vary, PSČ 360 05 
Zastoupené: Pavlem Šůsem 
(dále jen „umělec“) 
 

 
II.  Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je povinnost umělce provést umělecký výkon – divadelní 

představení a soutěž v souvislosti s akcí „Poznej svého farmáře“ za podmínek uvedených 
v této smlouvě a povinnost objednatele umělci zaplatit níže sjednanou odměnu. 
 

2. Smluvní strany prohlašují, že divadelní představení je uměleckým výkonem ve smyslu 
ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský 
zákon“).  

 
3. Umělec prohlašuje, že umělecký výkon bude provádět spolu s třetími osobami a že je ve 

smyslu ustanovení § 68 autorského zákona uměleckým vedoucím tělesa a že při 
nakládání s právy k uměleckému výkonu vytvořenému společně zastupuje tyto třetí osoby 
jejich jménem a na jejich účet jakožto společný zástupce. 

                               
III.  Doba a místa konání 

 
Data a místa konání jsou uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
                                      
Čas vystoupení:                  11:30 a 13:30             
Délka vystoupení:           11:30 – 12:30 a 13:30 - 14:30 (tj. 2 hodiny) 
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IV.Odměna a platební podmínky 
 
1. Za provedení každého uměleckého výkonu v termínu a místě určeném přílohou č. 1 této 

smlouvy přísluší umělci odměna ve výši 9.000 Kč bez DPH, tedy celkem maximálně 
135.000 Kč bez DPH za veškeré umělecké výkony. 
 

2. K odměně bude připočtena DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů. 
 

3. Objednatel se zavazuje platit odměnu na základě daňových dokladů vystavených 
umělcem do 10 dnů po skončení daného zúčtovacího období, a to za daný počet 
provedených uměleckých výkonů. Zúčtovacím obdobím se pro účely této smlouvy rozumí 
jeden kalendářní měsíc.  

 
4. Objednatel se zavazuje umělci platit odměnu ve lhůtě 30 dnů od doručení daňového 

dokladu, a to na účet umělce uvedený v daňovém dokladu. V případě, že daňový doklad 
nebude vystaven oprávněně či nebude obsahovat náležitosti stanovené v příslušných 
obecně závazných právních předpisech, je objednatel oprávněn vrátit jej umělci k 
doplnění. V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení 
opraveného či oprávněně vystaveného daňového dokladu. 

 
5. Umělec se zavazuje doručovat daňové doklady objednateli na e-mailovou adresu 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
6. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady umělce a třetích osob, které budou provádět 

umělecký výkon spolu s umělcem, spojené s provedením uměleckého výkonu. Umělec 
nemá v souvislosti s provedením uměleckého výkonu právo na žádné další peněžní plnění 
ze strany objednatele. 

 
V. Povinnosti a prohlášení umělce 

 
1. Umělec tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nemá jakékoliv jiné 

povinnosti, které by mu bránily v řádném a včasném provedení uměleckého výkonu 
podle této smlouvy. Umělec není oprávněn po uzavření této smlouvy sjednat jakýkoliv 
závazek, který by mohl ohrozit nebo znemožnit provedení uměleckého výkonu. 
V případě, že se prohlášení uvedené ve větě první tohoto odstavce  ukáže jako 
nepravdivé či v případě, že umělec poruší svou povinnost stanovenou v předchozí větě, 
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením o odstoupení 
s uvedením důvodu odstoupení doručeným umělci.  

 
2. Umělec se zavazuje provést umělecký výkon podle této smlouvy ve sjednaném čase, s 

využitím svých nejlepších schopností a znalostí, na základě důkladné přípravy 
v odpovídající dobré duševní a fyzické kondici. V případě porušení povinnosti umělce 
uvedené v předchozí větě je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným 
oznámením o odstoupení s uvedením důvodu odstoupení doručeným umělci. 

 
3. Za každé jednotlivé porušení povinností podle odst. 1 a 2 je umělec povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve  výši 10.890 Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne následujícího po dni, v němž 
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došlo k porušení povinnosti umělce. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna dnem, 
kdy je smluvní pokuta připsána na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
4. Umělec odpovídá za řádné plnění povinností dle této smlouvy též všemi třetími osobami, 

které budou provádět umělecký výkon spolu s ním.  
 

5. Umělec souhlasí s tím, že provedení uměleckého výkonu nebo jeho části může být 
zaznamenáno na zvukové nebo zvukově obrazové záznamy a že může být při provádění 
uměleckého výkonu fotografován. Umělec dále souhlasí s rozšiřováním záznamů 
uvedených v předchozí větě, a to především formou zveřejnění za účelem propagace 
objednatele a jeho akcí. 

 
6. Umělec touto smlouvou uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva jím provedený 

umělecký výkon užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi 
způsoby užití, v rozsahu neomezeném (dále jen „licence“). Umělec jakožto společný 
zástupce třetích osob provádějících umělecký výkon spolu s umělcem uděluje objednateli 
licenci i ve vztahu k těmto třetím osobám. Objednatel je oprávněn umělecký výkon 
upravovat či jinak měnit. Objednatel je oprávněn umělecký výkon spojit s jiným 
uměleckým výkonem nebo autorským dílem nebo zařadit umělecký výkon do díla 
souborného. Odměna za licenci je zahrnuta v odměně dle čl. IV této smlouvy. Licence je 
poskytována jako nevýhradní, umělec smí poskytnout licenci třetí osobě. Licence se 
uděluje jako časově neomezená. Objednatel je oprávněn poskytnout licenci třetí osobě 
zcela i zčásti. Objednatel je oprávněn postoupit licenci zcela nebo zčásti třetí osobě i bez 
souhlasu umělce. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn využít 
licenci i jen z části. 

 
7. Pro případ, že bude vůči objednateli uplatňován jakýkoli nárok ze strany třetích osob 

provádějících umělecký výkon spolu s umělcem, umělec se zavazuje poskytnout 
objednateli veškerou součinnost a nahradit veškeré náklady vzniklé v souvislosti s 
případným vypořádáním nároků těchto osob, včetně nákladů na právní zastoupení. 

 
8. Umělec se zavazuje pro provedení uměleckých výkonů dle této smlouvy zajistit vlastní 

zvukovou aparaturu. 
 

 
                                               Vl. Povinnosti objednatele 

 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit umělci řádně a včas odměnu podle čl. IV této smlouvy. 
 
2. Objednatel se zavazuje zajistit vhodné prostředí pro vytvoření uměleckého výkonu po 

stránce technické a bezpečnostní.  
 

VII. Ostatní ujednání 
 
1. Umělec je povinen nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli v případě 

porušení povinnosti stanovené v ustanovení čl. V odst. 2 této smlouvy vznikne; to neplatí 
v případě stanoveném v ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
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VIII.   Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Pro případ, že tato 

smlouva není uzavírána za přítomnosti smluvních stran, platí, že smlouva není uzavřena, 
pokud ji druhá smluvní strana podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť 
nepodstatnou, nebo dodatkem. Smluvní strany vylučují nahrazení podpisu mechanickými 
prostředky ve smyslu ustanovení § 561 odst. 1 občanského zákoníku. 
 

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze pořizovat pouze formou písemných, 
vzestupně číslovaných dodatků. Jiná forma změny smlouvy se výslovně vylučuje. Každá 
smluvní strana může namítnout neplatnost dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, 
a to i když již bylo započato s plněním. Ustanovení § 562 odst. 1 a § 582 odst. 2 
občanského zákoníku se nepoužijí. K zániku závazku z této smlouvy právním jednáním 
jedné nebo všech smluvních stran může dojít pouze tehdy, je-li dodržena písemná forma 
předmětného právního jednání. 

 
3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.  

 
4. Doručováno bude na adresu smluvních stran uvedenou shora. V případě doručování 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb platí, že písemnost je doručena i v 
případě, že si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla uložena u 
provozovatele poštovních služeb, nevyzvedne. Smluvní strany se zavazují, že v případě 
změny své adresy budou o této změně druhou smluvní stranu písemně informovat 
nejpozději do 3 pracovních dnů. Neoznámí-li druhá strana změnu adresy, platí, že 
zmařila úmyslně dojití projevu vůle. 
 

5. Následující ustanovení občanského zákoníku se neuplatní na práva a povinnosti dle této 
smlouvy: § 647, § 1726, § 1740 odst. 3, § 1757, § 1951, § 1987. 

 
6. Umělec na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá 

nebezpečí změny okolností. 
 

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci 
objednatele, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, a která obsahuje údaje o stranách, předmětu smlouvy, číselné označení 
smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel zařadí 
text této smlouvy do elektronické databáze smluv a do registru smluv zřízeného zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že 
nic z obsahu této smlouvy nepovažují za důvěrné ani za obchodní tajemství. Umělec 
tímto dává dobrovolný souhlas s uveřejněním údajů týkajících se plnění povinností 
plynoucích z této smlouvy v příslušné databázi, a to na dobu neurčitou. Umělec 
prohlašuje, že byl v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, a ustanovením čl. 13 nařízení Evropského 
parlamenty a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů, řádně informován a že je jeho souhlas svobodný a 
vědomý. 
 

8. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, 
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ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, 
že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom. 
 
10. Smluvní strany prohlašují, že jejich vůle tuto smlouvu uzavřít je svobodná, vážná, určitá 

a prostá omylu a není ovlivněna tísní, což stvrzují svými podpisy. 
 
 
 
V Praze dne ____________          V ________________ dne ____________ 
  
 
 
 
_______________________    _______________________ 
objednatel      umělec 
Bc. Karel Smetana      Pavel Šůs 
ředitel         
 
       
 


