
Robert Rozkurz 
Sídlo: Píseckého 7/331,150 00 Praha 5 
IČO: 62925148 

(dále jen "agentura) 

Nymburské kulturní centrum 
Sídlo: Palackého třída 449/64, 288 02 Nymburk 
Jednající: Bc. Iveta Fıiedelová (Zenklová), ředitelka Nymburského kultumího centra 
Ičozooı 18516 
(dále jen "pořadatel") 

na základě vzájemného a úplného konsensu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu 
ustanovení § 1746 odstavec 2 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a V souladu S ustanoveními autorského zákona v platném Znění tuto: 

SMLOUVU o ZAJIŠTÉNÍ uMĚLEcKÉHo VYSTOUPENÍ 
(dále jen "smlouva") 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 
1.1. Předmětem této smlouvy je vymezení práv a povinností smluvních stran při realizaci 
vystoupení hudební skupiny Monkey Business. Agentura se zavazuje zajistit pro pořadatele živé 
vystoupení hudební skupiny Monkey Business (dále jen "účinkující") v rámci akce organizované 
pořadatelem (dále jen "vyst0upení") a Pořadatel se za to zavazuje Zaplatit agentuře dohodnutou 
odměnu, vše za podmínek v této Smlouvě stanovených. 

1.2. Speoifikaoe vystoupení: 

a) datum vystoupení: 1. 9. 2018 
b) místo vystoupení: Nymburk, Náměstí Přemyslovců 
c) délka vystoupení: 60 minut 
d) začátek vystoupení: 20.00 hodin 
e) konec vystoupení: 21.00 hodin 
Í) zvuková zkouška: 19.00-20.00 hodin 
g) zpřístupnění místa 

vystoupení pro techniku: příjezd nástrojové techniky v 17.00 hodin 
h) odpovědná osoba pořadatele 

na ınístě vystoupení: Lukáš Kadava, tel.: 602 366 477 

..



II. POVINNOSTI AGENTURY 

2.1. Agentura je povinna: 
a) zajistit pro pořadatele vystoupení účinkujioích dle Specifikace v bodě 1.2. této smlouvy; 
b) Zajistit kompletní nástrojové vybavení a nástrojovou aparaturu účinkujících; 
c) dodat pořadateli dle dohody jmenný Seznam účinkujících a repertoárový list vystoupení, 

které budou přiloženy k této Smlouvě jako příloha č.2 
d) agentura prohlašuje, že interpreti mají právo ve smyslu předmětné Smlouvy veřejně 

produkovat autorská díla, uvedená v repertoárovém listě, tedy díla, která budou 
interpretovat v rámci Svého vystoupení. 

Agentura však neodpovídá za případné zdržení z důvodu úrazu interpretů nebo technického 
personálu, způsobené během cesty nebo na místě vystoupení, či Z důvodu vyšší moci. 

III. POVINNOSTI POŘADATELE 
3.1. Pořadatel je povinen: 
a) za zajištění vystoupení agentuře zaplatit fmanční odměnu ve výši: 150.000,- Kč (slovy 

stopadesáttisíc Korun českých). Částka je splatná takto: 150.000,-Kč převodem na účet 
agentury na základě zálohové faktury nejpozději do 25. 8. 2018. Agentura se zavazuje 
pořadateli vystavit na uvedené řádný daňový doklad. 

b) zajistit pro vystoupení kompletní zvukovou i světelnou aparaturu dostatečného výkonu dle 
technických požadavků skupiny. 

c) Zajistit veškeré podmínky pro Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účinkujících v souladu 
S obecně závaznými právními předpisy, přílohou č.1 této Smlouvy a dle dohody 
S agenturou; 

d) Zajistit zázemí, organizační a technické podmínky pro zvukovou (technickou) zkoušku a 
pro vystoupení, vše dle přílohy č.1 této Smlouvy. 

e) řádně splnit veškeré podmínky pro veřejné pořádání vystoupení stanovené obecně 
závaznými právními předpisy a nese plnou odpovědnost za dodržení hygienických, 
bezpečnostních a požárních předpisů v místě konání koncertu. Pořadatel odpovídá za škody 
na zdraví a na majetku, vzniklé interpretům či jiným osobám v Souvislosti S koncertem, 
pokud nebyly prokazatelně zaviněny interprety či jejich doprovodem, tj. pokud vzniknou 
zejména V důsledku nedodržení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, při nedodržení 
technických norem a obecně závazných předpisů ze strany Pořadatele 

3.2 Pořadatel se zavazuje uhradit za vystoupení včas a řádně veškeré poplatky/odvody 
ve prospěch OSA a zavazuje se zajistit, aby nikdo z přítomných diváků na vystoupení 
nepořizoval profesionální zvukový, obrazový nebo zvukově-obrazový Záznam vystoupení 
uměleckého výkonu interpretů popřípadě provádění rozhlasových a televizních přenosů či 
záznamů mimo výjimek akreditovaných prostřednictvím agentury. 

V případě jakéhokoli nedodržení přílohy č.1 se vystoupení interpretů neuskuteční S tím, že 
pořadatel je povinen Zaplatit agentuře odměnu v plné výši dle čl. III,odstavoe 3.l.a) této smlouvy 
tak, jako by se vystoupení konalo. Tím není dotčeno ani omezeno právo agentury na náhradu 
škody. 
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ıv. TRVÁNÍ SMLOUVY 
4.1. Účinnost této smlouvy může být ukončena: 
a) dohodou; 
b) odstoupením od smlouvy. 

4.2. Smlouvu nelze jednostranně vypovědět. 

4.3. Smluvní strany mají právo od Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených ustanoveními 
§2002 anásl. občanského zákonílcu. Smluvní strany se v případě zániku smlouvy ve smyslu 
ustanovení tohoto článku Zavazují nejpozději do 30 dnů provést vzájemné vyrovnání práv a 
povinností Z této Smlouvy vzniklých. 

V. DŮVÉRNÉ ıNI‹`oRMACI‹: 
5.1. S naplňováním předmětu této smlouvy souvisí zpracování důvěmých dat a informací 
smluvních stran a případné dočasné uchovávání těchto dat a informací smluvními stranami 
azároveň oboustranná výměna informací, která jedna Smluvní Strana obdrží nebo získá, 
ať užpřímo či nepřímo, od druhé smluvní Strany na základě uzavření této smlouvy anebo 
informace ve smlouvě obsažené, případně informace, které budou poskytnuty Smluvní straně na 
základě plnění práv a závazků či povinností Z této smlouvy, ať již ústně nebo písemně (souhrnně 
Společně dále jen "důvěmé infonnace"). 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že důvěmé informace mají důvěrnou povahu a jsou 
chráněny v souladu S ustanovením §l730 občanského zákoníku a zahrnují i informace, 
které představují obchodního tajemství (§504 občanského zákoníku), a jako takové jsou utajovány 
a jejich utajování je odpovídajícím způsobem dle právních předpisů Zajišťováno. 

5.3. Smluvní strany se Zavazují, že veškeré důvěrné informace Zachovají v tajnosti a učiní 
veškerá nutná personální, technická a organizační Opatření, aby nedošlo k jejich zpřístupnění 
třetím osobám, a ani k jejich jinému zneužití. Smluvní Strany nejsou oprávněny sami, ani 
ve prospěch třetích osob, využít důvěmé informace k jiným účelům, než které naplňují předmět 
této smlouvy a jsou povinny k ochraně jejich důvěmosti Zavázat minimálně ve stejném rozsahu 
jako dle této Smlouvy i osoby, které použijí při realizaci jejího předmětu. Po naplnění předmětu 
této smlouvy nejsou smluvní strany oprávněny nadále důvěmé informace využívat nebo je jinak 
nadále uchovávat. 

VI. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI 

6.1. Vpřípadě nezaplacení Odměny vrozsahu a termínech dle čl. III,odStavce 3.l.a) této 
Smlouvy je agentura oprávněna od Smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno její právo na 
náhradu nákladů a škod, způsobených S přípravou vystoupení Interpretů. 

6.2. Neuskuteční-li se předmětné vystoupení interpretů zaviněním agentury, je tato povinna 
uhradit pořadateli náklady prokazatelně a účelně vynaložené Súčastí interpretů na 
předmětném vystoupeni a vrátit do sedmi dnů převodním příkazem již poskytnutou 

ěnu ve smyslu smlouvy. 
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6.3 Agentura při podpisu této smlouvy činí vlastním jménem a potvrzuje, že je oprávněna 
zastupovat interprety ve smyslu této smlouvy, je oprávněna se Zavazovat kpovinnostem a 
udělovat ve jménu interpretů všechny souhlasy, uvedené v této Smlouvě. 

6.4 Malý Zájem o vstupenky na koncert nebo nepříznivé počasí není důvodem ke zrušení 
smlouvy či důvodem pro nekonání koncertu. Nekonání koncertu Zuvedených důvodů 
nezbavuje pořadatele povinnosti Zaplatit odměnu agentuře v plné výši ve smyslu této smlouvy. 

6.5 Pokud bude konání koncertu Znemožněno v důsledku nepředvídatelné nebo neodvratitelné 
události ležící mimo Smluvní strany, např. přírodní katastrofa, epidemie, úřední zákaz apod. 
nebo z důvodů nepředvídatelné nebo neodvratitelné události na stravě interpretů, např. úraz, 
úmrtí v rodině, nemoc apod. mají obě Smluvní Strany právo od této smlouvy odstoupit bez 
jakýchkoli nároků na finanční úhradu. Pořadatel má právo na náhı“adní termín. 

VII. ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ 
7.1. Vztahy smluvních stran vzniklé na základě této smlouvy a též vztahy výslovně touto 
Smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem. Smluvní vztah je podřízen výlučně právnímu 
řádu České republiky. 

7.2. Je-li některé Z ustanovení Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné či stane-li 
se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné pouze toto ustanovení 
a nedotýká se to platnosti, účinnosti a vynutitelnosti ostatních ustanovení Smlouvy, pokud 
Z povahy nebo obsahu anebo okolností, pro něž bylo takové ustanovení vytvořeno, nevyplývá, že 
tuto část nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se Zavazují vadné ustanovení 
bezodkladně nahradit bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat účelu a obsahu 
vadného ustanovení. 

7.3. Smlouva je sepsána ve dvou Stejnopisech, Z nichž každý má povahu originálu akaždá 
ze smluvních stran obdrží po jednom Z nich. Měnit a doplňovat tuto smlouvu je možné pouze se 
souhlasem obou smluvních stran formou číslovaných dodatků za předpokladu dodržení písemné 
fonny. Dodržení písemné fonny platí i pro Zrušení Smlouvy. Veškeré přílohy smlouvy musí být 
číslovány a podepsány oběma smluvními stranami a tvoří nedílnou součást této Smlouvy a jejich 
nedodržení v jakémkoliv bodě bez předchozí konzultace S agenturou vede k ohrožení realizace 
vystoupení vinou pořadatele. 

7.4. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašuji, že souhlasí S jejím obsahem, že byla 
sepsána na základě pravdívých údajů, jejich pravé vůle a nebyla ujednána za jinak jednostranně 
nevhodných podmínek. Na důkaz toho připojuji Své podpisy. 

V Pr V Nymburku dnę_l6. 7. 2018 / 
, 

. . . . . . .....
Robert Rozkurz Nymburské kulturní centrum 
agentura Bc. Iveta Friedelová (Ze Ň 
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PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY o ZAJIŠTÉNÍ UMÉLECKÉHO VYSTOUPENÍ 
uzavřené dne 16. 8. 2018 

mezi Robert Rozkurz (dále jen "agentura") a Nymburské kulturní centrum (dále jen 
"pořadatel") 

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ PoDMíNKY 
Vystoupení hudební skupiny MONKEY BUSINESS 

„Technické a organizační podmínky“ vystoupení jsou základní souhrn technických a 
organizačních požadavků, jejichž splnění je nezbytně nutné pro uskutečnění vystoupení. Jsou 
nedílnou součástí smlouvy a jejich nedodržení V jakémkoliv bodě bez předchozí konzultace S 
agenturou vede k ohrožení realizace vystoupení vinou pořadatele. 

1. POŘADATEL A ZÁSTUPCE POŘADATELE 
Je bezpodmínečnou nutností pfitomnost pořadatele nebo jeho zástupce, který je schopen a 
oprávněn řešit všechny požadavky agentury, od příjezdu prvniho člena technického doprovodu 
účinkujících, po celou dobu příprav a průběhu vystoupení až do odjezdu posledního člena teamu 
agentury. Kontakt na zmíněnou osobu uvede pořadatel do Smlouvy čl. I odst. 1.2. písm. i). 
2. PoMocNícı 
Pro Stěhování nástrojové aparatury účinkujících z vozidel na jeviště a zpět do vozidel požadujeme 
min. 4 zdatné pomocníky. Tyto osoby nesmí být pod vlivem alkoholu a jiných drog po celou dobu 
jejich činností. Stěhování zpět se uskuteční okamžitě po skončení koncertu. Pořadatel odpovídá za 
škody a poškození aparatury vzniklé během manipulace. 
3. TECHNIKA 
Pořadatel je povinen Zajistit profesionální koncertní zvukovou a světelnou techniku odpovídající 
velikosti akce, plánovaného počtu návštěvníků a technických požadavků skupiny. Dále zajistit 
dostatečný počet připojení nástrojové aparatury dle přiloženého input listu a stage planu. V případě open air festivalu je pořadatel povinen dokonale zastřešit nejenom pódium, ale i veškeré 
technické příslušenství (Zvuková, Světelná), veškeré elektrické rozvody a rozvodny. 

4. PODIUM, PRAKTIKÁBLY PRO NÁSTROJOVOU APARATURU 
Profesionální, kvalitní, stabilní a dokonale Zastřešené pódium zajišťuje pořadatel. Pódium musí 
být pevné, vodorovné, čisté a suché. Minimální rozměry pódia jsou: 10 m šířka, S m hloubka a 1 - 
1,5 m výška. Na jeviště musí být zajištěn Snadný, pevný a dostatečně široký přístup Z úrovně 
podlahy (schody, během Stavby nájezdovou plošinu). Pevný, stabilní praktikábl pod bicí O 
rozměrech 3x3 m, výška min. 0,4 m zajišťuje také pořadatel. Po celé ploše praktikáblu pod bicí 
musí být přilepen koberec nebo jiná protiskluzová podložka. Pořadatel se zavazuje zajistit teplotu 
na pódiu během přítomnosti účinkujících v minimální výši 16 ° C a maximální výši 35 ° C. Také je 
nutné zajistit lx WC u podìa (ToiToi apod.) V opačném případě může agentura odmítnout vystoupení, aniž by zanikl nárok na honorář a 
pořadatel je povinen navrátit návštěvníkům vstupné. 

5. zvUKovÁ ZKOUŠKA 
Je bezpodmínečnou povinností pořadatele zorganizovat program akce tak, aby měla skupina na 
stavbu nástrojové aparatury a zvukovou zkoušku nejméně 60 minut před vystoupením. 
6. ŠATNA 
Pořadatel dále na Své náklady zajišťuje šatnu. Šatna musí být čistá, osvětlená a uzarnykatelná 
(klíče budou vydány při příjezdu agentuře nebo pověřenému členovi technického teamu). 
Pořadatel odpovídá za krádeže, ztrátu či poškození vybavení a osobních věcí Monkey Business, 
jestliže k tomu došlo Zanedbáním ze Strany pořadatele. 



V případě jakéhokoli nedodržení jednoho Z výše uvedených bodů se vystoupení Skupiny 
neuskuteční stím, že Pořadatel je povinen zaplatit Agentuře odměnu vplné výši dle čl. III, 

odst.3.l Smlouvy tak, jako by se vystoupení konalo. Tím není dotčeno ani omezeno právo 
agentury na náhradu škody. 

V Nymburku dne 16. 8. 2018 
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Monkey Business tour 2016 - Iighting list 
SMALL VERSION 
BACK TRUSS: 
6× MOVING HEAD LED WASH + ZOOM - MAC301,GLP,ROBE... 
6× MOVING HEAD SPOT 500W 
2× STROBO ATOMIC 
FRONT TRUSS: 
2× MOVING HEAD WASH + ZOOM - MART|N,GLP,ROBE..... 
7× FRESNEL 1KW - ARRI,FHR.... 
2× BLINDER 4L|TE 
FLOOR: 
6× LED PAR 
2× HAZER + FAN 
FOH: 
1× LIGHTGING CONSOLE - AVOL|TES,CHAMSYS !!! 

1× FOLLOW SPOT + OPERATOR 
BIG VERSION 
BACK TRUSS: 
8× MOVING HEAD LED WASH + ZOOM - MAC301,GLP,ROBE... 
8× MOVING HEAD SPOT 700W 
4× STROBO ATOMIC 
FRONT TRUSS: 
4× MOVING HEAD WASH + ZOOM - MART|N,GLP,ROBE... 
7× FRESNEL 1KW - ARRI,FHR .... _. 
4× BLINDER 4L|TE 
FLOORI 
10× LED PAR 
2× HAZER + FAN 
4× MOVING HEAD SPOT 700W 
FOHZ1× LIGHTING CONSOLE - AVOL|TES,CHAMSYS !!! 

2× FOLLOW SPOT + OPERATOR 

CONTACT LD : Patzenhauer Lukas +420 737 217 808 
IukaSIight@SeZnam.



Technické požadavky na koncert Monkey Business 

Zvuk 
(v prostorech pro 400-800 lidí) 

PA systém min.2 x 5 kW (L-AcouStics,D&B,EAW,NEXO,Adamson,JBL,RCF) 

Monitory 7× nebo 6+drumfi|I m|n.600W 15“ 

Připojení k PA - L,R,Subb (XLR) případně front 

Min.65× XLR kabel (Jakékoii příbližovaci páráky ulehčí práci... 8,12,nebo 16 XLR) 

Mikrofony,StO]any a DI-boxy dle lnputlistu (5x nízký stojan) 

Zabezpečené místo pro mixpult , stůl pod mixpuit a 2× CAT5 mezi podiem a FOH nebo 

bezpečnou trasu pro vedení kabelu od mixu na podìum inášlapy) 

2× technik ke zvuku, 1× technik ke světlům 

Veškeré ostatni podrobné informace nebo alternativy nutno konzultovat! 

Pavel Větrovec tel: 728 361073 mail: pavei.vetrovec@gmaii.com


