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SMLOUVA O UMĚLECKÉM VYSTOUPENÍ 
Uzavřená dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

ve znění 
pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo: 

 
Pořadatel/ objednávající:   Centrum kultury města Písek 
adresa:     nábřeží 1. Máje 1605, 397 01 Písek 
zastoupen:     Mgr. Josefem Kašparem 
IČO:      712 94619 
telefon:     382 734 721 
 
 

 

dále jen pořadatel 
 

a 
Účinkující: 
zastoupena: 
 
IČO 
telefon: 
e-mail: 
web: 
 

Pražský filmový orchestr, z.s. 
Zdeňka Koryntová,  
Školská 1561/2, Praha 1 110 00  
27004121 
+420 605 2018 387, 731 172 038 
produkce@praguefilmorchestra.com 
www.pfo.cz

 
dále jen účinkující 

I. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je vystoupení souboru na akci:  

II. Termín konání 
Obě strany se dohodly, že se akce uskuteční dne: 21.10.2018 
Délka vystoupení: 1 hod. (60 minut), od 20 hod

III. Místo konání
Požadované vystoupení se bude konat v kině Portyč 

adresa: Čechova 406/9, Pražské Předměstí,397 01 Písek

IV. Cena, platební podmínky 
Účinkujícímu náleží odměna za vystoupení ve sjednané délce ve výši: 70.500 Kč
splatná v datu uvedeném na faktuře vystavené účinkujícím 
 

V. Autorské náležitosti 
 
Pořadatel veřejné hudební produkce je povinen vyžádat si svolení k užití hudebních děl 
na Ochranném svazu autorském (dále OSA). Účinkující poskytuje za tímto účelem 
pořadateli seznam užitých skladeb. 
 
OSA je podle autorského zákona č. 121/2000 Sb., prováděcích předpisů, mezinárodních 
dohod a smluv o zastupování, pověřen udílet souhlas k užití veškerého chráněného 
repertoáru domácích a zahraničních autorů. Pořadatel hudební produkce je povinen opatřit 
si předem souhlas a za užití zaplatit autorský provozovací honorář. 
Poplatky společnosti OSA hradí pořadatel akce a nikoliv účinkující. Pořadatel hudební 
produkce má povinnost nejméně 10 dnů před akcí toto veřejné vystoupení ohlásit na 
Ochranný svaz autorský. Účinkující je povinnen dodat seznam skladeb, které na akci zazní. 
Neveřejná vystoupení (uzavřená společnost - svatby, soukromé oslavy) jsou od 
těchto poplatků osvobozeny. 



 
 
2 

Účinkující zašle v příloze ke smlouvě repertoárový list. 
 

VI. Technické a organizační podmínky 
 
Za bezpečnost hudebníků a aparatury odpovídá pořadatel produkce. Pro hladký a 
bezpečný průběh produkce musí být zajištěna kvalitní pořadatelská služba. Pořadatel 
odpovídá za majetkové škody na hudební aparatuře účinkujícího vzniklé při 
provozování hudební produkce nezaviněné hudebníky dle platných právních předpisů. 
Účinkující musí mít k dispozici uzamykatelnou šatnu nebo jiný vyhovující prostor pro 25 
osob. 
Pořadatel zajistí přístup účinkujícím na pódium nejméně 1,5 hod. před zahájením koncertu 
pro stavbu a přípravu.
Pro zapojení elektrických kláves a aparatury je potřebný přístup k elektrické síti 220 V. 

VII. Nekonání a odřeknutí vystoupení 

Odpadne-li vystoupení z důvodů na straně pořadatele (nebo zruší-li je pořadatel v ochranné 
lhůtě 30 dnů před termínem jeho konání), hradí pořadatel plnou cenu a související náklady, a to 
nejpozději do 15 dnů od dohodnutého termínu vystoupení. V případě nekonání vystoupení z 
důvodů tzv. vis maior, (epidemie, živelní katastrofa, stav ohrožení, apod.) nemá žádná ze stran 
nárok na náhradu nákladů. 
 
Účinkující může od smlouvy odstoupit ze závažných důvodů bez vlastního zavinění, přičemž 
nikdo pak nemá nárok na náhradu nákladů. Závažné důvody je nutno bez odkladu kdykoliv 
sdělit druhé smluvní straně. Nepřízeň počasí, malý zájem o vstupenky, nedostatečná nebo 
špatná propagace, atd. nejsou zásadně důvody k odstoupení od smlouvy nebo ke zrušení 
smlouvy ze strany pořadatele. Účinkujícím pak vždy přísluší veškeré úhrady v plné výši, a to 
dostaví-li se na vystoupení v dobré víře. Tato smlouva (a právní vztahy v ní výslovně 
neupravené) se v dalším vždy řídí režimem platného autorského práva a příslušnými 
ustanoveními souvisejících právních předpisů. 
 

VIII. Závěrečná ujednání 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží každá ze stran. 
Smlouva nabývá platnosti podpisem obou zúčastněných stran. V ostatním se smlouva řídí 
platným občanským zákoníkem, případně spory bude řešit obecný soud (OSŘ). 
 
Pořadatel se zavazuje, že s ohledem na povinnost vyplývající z § 2 odst. 1 h zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, zašle smlouvu správci registru smluv k 
uveřejnění. Tato povinnost se vztahuje na smlouvu, jestliže hodnota jejího předmětu je vyšší 
než 50 000 Kč bez DPH.  Smlouva bude v takovém případě zaslána k uveřejnění ve 
formátu a znění požadovaném Zákonem o registru smluv a objednatel s takovým 
zveřejněním souhlasí. 
 
V Písku dne 11.10.2018 
 
 
 
 
……………………………………………. 
pořadatel 
 
 
 
 
…………………………………………….. 
účinkující 


