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NÁZEV: 
 

Smlouvy k hudebním produkcím – Slavnosti jeřabin 2020 

 

ANOTACE: 
Jedná se o uzavření smluv k hudebním produkcím v rámci festivalu Slavnosti jeřabin 2020 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provedení hudební produkce mezi 
městem Žďár nad Sázavou a , Na Rybníčku 161 Vracov 
v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  
 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provedení hudební produkce mezi 
městem Žďár nad Sázavou a Musicus, s.r.o., Rybná 716/24,Staré Město,110 00, Praha 
v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  
 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provedení hudební produkce mezi 
městem Žďár nad Sázavou a PIRATE SWING Band, Dubové Návrší 749, Pardubice 
v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  
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Zpracoval: 
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Předkládá: 
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Název materiálu:  Smlouvy k hudebním produkcím 
Počet stran:    1 
Počet příloh:   3 
 
Popis 
6. září 2020 v 19:30 hodin v nádvoří Rezidence Veliš proběhne koncert hudební skupiny Pirate 
swing band. 
13. září 2020 se bude konat vernisáž mezinárodního sochařsko – sklářského sympozia Průhledy. 
Pro zpestření této kulturně společenské události bude na Farských humnech připraven celodenní 
program. Představí se neziskové a příspěvkové organizace, fast food festival, společnost 
historického šermu Flamberg, hudební a taneční vystoupení. V rámci programu se vystoupí 
hudební uskupení Cimbalicca a hudební skupina Botox.  Všechny zmiňované akce se se konají 
v rámci Slavností jeřabin.  
 
Geneze případu 
Není 
 
Dopad do rozpočtu města 
S dopadem do rozpočtu města  
 
 
Návrh řešení 
Schválit návrh usnesení. 
 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provedení hudební produkce 
mezi městem Žďár nad Sázavou a ,  Na Rybníčku 161 Vracov 
v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

• Rada města po projednání neschvaluje uzavření Smlouvy o provedení hudební produkce 
mezi městem Žďár nad Sázavou a , Na Rybníčku 161 Vracov 
v předloženém znění a nepověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

• Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provedení hudební produkce 
mezi městem Žďár nad Sázavou a Musicus, s.r.o., Rybná 716/24,Staré Město,110 00, 
Praha v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

• Rada města po projednání neschvaluje uzavření Smlouvy o provedení hudební produkce 
mezi městem Žďár nad Sázavou a Musicus, s.r.o., Rybná 716/24,Staré Město,110 00, 
Praha v předloženém znění a nepověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

• Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provedení hudební produkce 
mezi městem Žďár nad Sázavou a PIRATE SWING Band, Dubové Návrší 749, Pardubice 
v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.  

• Rada města po projednání neschvaluje uzavření Smlouvy o provedení hudební produkce 
mezi městem Žďár nad Sázavou a PIRATE SWING Band, Dubové Návrší 749, Pardubice 
v předloženém znění a nepověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

Doporučení předkladatele 
Po projednání schválit uzavření Smluv o provedení hudební produkce v předloženém znění a 
pověřit starostu města podpisem těchto smluv. 
 
Stanoviska  
Návrh byl projednán s paní místostarostkou Mgr. L. Řezníčkovou. 
 

 
 



 
 

Příloha č.1 
SMLOUVA O PROVEDENÍ HUDEBNÍ PRODUKCE 

 
uzavřená mezi: 
Městem Žďár nad Sázavou 
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupené starostou:  Ing. Martinem Mrkosem, ACCA 
číslo bankovního účtu: 328751/0100 KB a.s. pob. Žďár nad Sázavou 
IČ: 00295841, DIČ: CZ00295841 
Město Žďár nad Sázavou je zapsáno v registru ekonomických subjektů pod č.j. 503/2004 
(dále jen pořadatel) 
 
a  
 

 
Na Rybníčku 161 
696 42 Vracov  
IČ: 76496163 
číslo bankovního účtu: 1949227003/0800 ČS a.s. 
(dále jen umělec) 
 
Obě strany se dohody na realizaci vystoupení za níže uvedených podmínek: 
Název pořadu:   Koncert 
Výkonní umělci:   Hudební uskupení Cimballica 
Místo konání:    park Farská humna ve Žďáře nad Sázavou 
Termín vystoupení:   13.09.2020 13:00 a 15:00 hodin (2x 50 minut) 
Smluvní cena za vystoupení: 35.000 Kč včetně DPH 
Forma úhrady:    bankovním převodem – splatnost 10 dní 
 
Všeobecné podmínky: 

1. Pořadatel je povinen na své náklady zajistit řádnou přípravu představení po stránce 
společenské, technické, bezpečnostní a hygienické. Bez souhlasu umělce (skupiny, 
souboru) nesmí být pořizovány obrazové ani zvukové záznamy uměleckých výkonů, 
prováděny jejich přenosy, s výjimkou případů povolených zákonem. 

2. Smlouva může být vypovězena jednostranně doručením písemné výpovědi nejpozději 2 
měsíce před termínem sjednaného vystoupení. Bude-li smlouva vypovězena později, 
nejdéle 1 měsíc před termínem vystoupení, odstupující strana je povinna uhradit straně 
druhé polovinu sjednané ceny. Pokud bude smlouva vypovězena ve lhůtě kratší než 1 
měsíc před termínem vystoupení, je povinna uhradit odstupující strana druhé celou 
sjednanou cenu.  

3. Bude-li vystoupení znemožněno neodvratitelnou okolností ležící mimo smluvní strany 
(vážná nemoc, úraz, úmrtí v rodině, havárie aj.), mají obě strany právo odstoupit od 
smlouvy bez nároku na finanční náhradu, za předpokladu vyrozumění druhé strany (bez 
prodlení) a  řádného prokázání události. 

4. Nepříznivé počasí ani malý zájem publika nejsou důvodem ke zrušení smlouvy. 
5. Umělec je povinen dostavit se na místo vystoupení řádně a včas, aby byl schopen zahájit 

vystoupení ve sjednanou dobu. 
6. Smlouva se nevztahuje na závazky pořadatele k jiným organizacím, které zastupují autora, 

resp. interpreta. 
7. Účinkujícím bude zajištěno občerstvení. 
8. Pořadatel je povinen zajistit kvalitní pořadatelské služby zejména z důvodů zajištění 

bezpečnosti osob a ochrany majetku v místě konání akce a zodpovídá za případně 
neukázněné chování návštěvníků, především pak zamezením jejich možného vniku na 



 
pódium nebo případného poškození nástrojů a techniky kapely. V případě, že k takové 
škodě dojde, tuto škodu kapele hradí pořadatel akce v plném rozsahu. 
 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Umělec 
bere na vědomí, že celý obsah této smlouvy bude zveřejněn na webových stránkách města 
Žďár nad Sázavou s tím, že osobní údaje příjemce dotace budou ve smlouvě anonymizovány.  
 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. 
 
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu sepsaly svobodně a vážně, že jejímu obsahu 
rozumí a s tímto souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďár nad Sázavou na zasedání  
dne 20. července 2020. 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne:    V                              dne 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Mrkos, ACCA      
 starosta města       Cimballica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č.2 

 
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU 

 
Společnost založená v souladu s § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění, s názvem „BOTOX“, jejímiž společníky jsou pana  (dále „Kapela“) 
 
zastoupena na základě smlouvy o spolupráci  
 
společností Musicus s.r.o.  
IČO: 05061831 
se sídlem:  Rybná 716/24, Staré Město, 110 00, Praha 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257720 
zastoupena , jednatelem 
 
(dále „Agentura“) 
 
a 

Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem:  Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO:  00295841 
DIČ:   CZ00295841 
zastoupeno: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou 
 (dále „Objednatel“) 
 
 
Objednatel a Agentura, budou dále společně označováni též jako „Smluvní strany“ a samostatně jako 
„Smluvní strana“ 
 
 
uzavírají v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění (dále „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
„autorský zákon“), tuto 
 

smlouvu o zajištění uměleckého výkonu 
(dále „Smlouva“ nebo „tato Smlouva“) 

 

Článek 1. 
Úvodní ustanovení 

1.1. Kapela byla založena panem  v souladu s § 2716 a násl. 
občanského zákoníku za účelem hudebního a koncertního vystupování. 

1.2. Agentura je obchodní společností, která Kapelu zastupuje vůči třetím osobám a na základě smlouvy 
o spolupráci uzavírá za Kapelu veškeré závazky. 

1.3. Objednatel je subjektem, který má v úmyslu si u Agentury objednat koncertní vystoupení Kapely. 

 
 

Článek 2. 
Předmět Smlouvy 



 
2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Agentury zajistit pro Objednatele koncertní vystoupení Kapely, 

včetně doprovodných osob, na kterém provedou osobně členové Kapely umělecký výkon (dále 
„Umělecký výkon“) a zajištění vlastních hudebních nástrojů a nástrojové aparatury, za podmínek 
uvedených v této Smlouvě v místě a čase dle další specifikace a závazek Objednatele zaplatit 
Agentuře za provedení Uměleckého výkonu dohodnutou odměnu. 

2.2. Specifikace akce: 
2.2.1. Název akce: Městské slavnosti ve Žďáru nad Sázavou 
2.2.2. Termín, místo: 13. 9. 2020, Farská humna  
2.2.3. Časový harmonogram: 

- příjezd Kapely: 18.00 
- zvuková zkouška Kapely: 18.30 
- koncertní vystoupení Kapely: 19.30 
- odjezd Kapely: kdykoliv po vystoupení 

2.2.4. Odpovědná osoba za Umělce: Karolína Skrčená, manažerka, tel. č. 606 150 907, e-mail: 
produkce@botoxmusic.cz 

Článek 3. 
Vytvoření Uměleckého výkonu 

 

3.1. Agentura zajistí, že Kapela vytvoří Umělecký výkon podle svých nejlepších schopností a 
dovedností.  

3.2. Agentura zajistí, že se Kapela dostaví na vytváření Uměleckého výkonu včas a svědomitě 
připravena. 

3.3. Smluvní strany tímto sjednávají, že doba Uměleckého výkonu Kapely bude 60 minut. 
3.4. Objednatel je povinen zajistit, že nastavení zvukové aparatury nebude mezi ukončením zvukové 

zkoušky a vystoupením Kapely měněno. 
 

Článek 4. 
Odměna 

 

4.1. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Agentuře jednorázovou odměnu za vytvoření 
Uměleckého výkonu ve výši 35.000,- Kč včetně dopravy (slovy: třicet pět tisíc korun českých včetně 
dopravy) (dále „Odměna“).  

4.2. Odměna je splatná na základě řádného daňového dokladu (faktury) vystaveného Agenturou. Faktura 
je splatná bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený na daném daňovém dokladu 
(faktuře) s termínem splatnosti 7 dnů. 

4.3. V Odměně jsou zahrnuty veškeré náklady Agentury vynaložené pro zajištění vystoupení Kapely, 
zejména honorář za provedení Uměleckého výkonu pro Kapelu (a event. doprovodné hudebníky), 
pro doprovodný personál Kapely. 

4.4. V případě prodlení se zaplacením Odměny dle této Smlouvy náleží Agentuře nárok na smluvní 
pokutu ve výši 1% z Odměny za každý den prodlení. 
 

Článek 5. 
Některá další práva a povinnosti Smluvních stran 

5.1. Tato Smlouva neopravňuje Objednatele k pořizování obrazového či zvukově obrazového záznamu z 
vystoupení ani k využití jmen, podobizen či jiných projevů osobní povahy členů Kapely pro jiné 
účely, než pro přímou propagaci vystoupení Kapely. Taková propagace nesmí být přímou nebo 
nepřímou propagací třetí osoby, ani jejích výrobků nebo služeb. Agentura musí udělit Objednateli 
písemný souhlas s pořízením obrazového či zvukově obrazového záznamu z vystoupení. 

5.2. Objednatel se zavazuje získat na vlastní odpovědnost a na vlastní účet hromadnou smlouvou 
uzavřenou s kolektivním správcem OSA a licenci k užití autorských děl hudebních, která budou 
Kapelou provedena při vystoupení. Repertoárový list bude Objednateli zaslán na e-mailovou adresu. 



 
5.3. Objednatel se zavazuje dodržet časový harmonogram uvedený v odst. 2.2.3. této Smlouvy. V případě 

nedodržení časového harmonogramu s tolerancí 40 minut, lze sankcionovat toto nedodržení 
příslušného ustanovení ze strany Objednatel až do výše 5.000,- Kč. 

5.4. Objednatel se zavazuje, že nebude k propagaci Kapely a člena Kapely pana  
v souvislosti s akcí specifikovanou v odst. 2.2. této Smlouvy používat jakákoli loga a jiné oficiální 
grafické prvky televizní show "Tvoje tvář má známý hlas“, vzhledem k závazkům člena Kapely 
k tomuto televiznímu pořadu. 

5.5. Objednatel se zavazuje předložit Agentuře ke schválení jakýkoli propagační materiál, jenž bude 
souviset s akcí specifikovanou v odst. 2.2. této Smlouvy. V případě, že objednatel vyhotoví 
propagační materiál k dané akci, jenž bude veřejně distribuován bez souhlasu Agentury, lze toto 
porušení této Smlouvy sankcionovat až do výše 10.000,- Kč. 

5.6. Objednatel odpovídá za dodržení hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů v místě konání 
akce. Objednatel odpovídá za škody na zdraví a na majetku, vzniklé Agentuře, Kapele či jeho 
doprovodným osobám v souvislosti s prováděním Uměleckého výkonu, pokud tyto nebyly 
prokazatelně zaviněny Agenturou, Kapelou či jeho doprovodnými osobami, tj. pokud vzniknou 
v důsledku nedodržení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, při nedodržení technických norem a 
obecně závazných předpisů ze strany Objednatele. 

5.7. Objednatel se zavazuje zajistit pro Umělecký výkon Kapely: 
5.7.1. jeviště, které bude dostatečně osvětleno vzhledem k dané akci, a to vše v souladu 

s technickým riderem kapely BOTOX, který je k nalezení na webových stránkách 
http://www.botoxmusic.cz/pro-poradatele; 

5.7.2. pro potřeby stěhování zvukové a nástrojové aparatury před zahájením Uměleckého výkonu 
Kapely na jeviště a zpět po skončení provedení Uměleckého výkonu do doprovodného 
vozidla a na pomoc při její instalaci a demontáži zajistí Objednatel spolupráci 
odpovídajícího počtu osob (2-4 dle náročnosti prostor). Tyto osoby nesmí být pod vlivem 
alkoholu a jiných omamných látek. 

5.7.3. profesionální obsluhu zvukové aparatury (zvukař) po dobu příprav a koncertního 
vystoupení Kapely dle této Smlouvy; 

5.7.4. další technické povinnosti Agentury v souvislosti s Uměleckým výkonem Kapely vyplývají 
z webových stránek kapely BOTOX; 

5.7.5. tři místa k parkování v dostatečné blízkosti dané akce; náklady spojené s parkováním hradí 
Objednatel; 

5.7.6. místnost k přípravě Uměleckého výkonu (šatnu), jež bude čistá a uzamykatelná (klíč bude 
vydán při příjezdu manažerovi Kapely), v blízkosti místnosti se musí nacházet WC, 
umyvadlo s teplou vodou a příslušný počet židlí a stolů určený Agenturou; 

5.7.7. v místnosti uvedené v odst. 5.7.6. této Smlouvy bude připraveno základní občerstvení jako 
balená pitná voda, džus, cola, pivo, ovoce, obložená mísa (např. šunka, salám, sýr), pečivo 
a jiné pokrmy ve formě bufetu. 

5.7.8. Objednatel zajistí produkci Kapely prostor k prodeji merchandaisingu v blízkosti podia či 
jiném vhodném místě po domluvě s managementem Kapely 

5.7.9. Objednatel odpovídá za krádež či poškození vybavení a věcí Kapely, jestliže k tomu došlo 
zanedbáním ze strany Objednatele; 

5.7.10. vstup do zákulisí a místnosti uvedené v odst. 5.7.6. této Smlouvy musí být hlídán proti 
vstupu cizích osob pořadatelskou nebo bezpečnostní služnou. 
 
 

 

Článek 6. 
Ukončení této Smlouvy 

 
6.1. Agentura je oprávněna od této Smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že Objednatel nesplní 

jakoukoli povinnosti dle této Smlouvy či poruší, kterékoli ustanovení této Smlouvy. Agentura může 
od této Smlouvy, taktéž odstoupit z důvodu nemoci, kteréhokoli člena Kapely. Agentura je povinen 



 
tuto skutečnost (nemoc) neprodleně oznámit Objednateli a doložit tuto nemoc vyjádřením lékaře, 
který je oprávněn k takovému vyjádření podle obecně závazných předpisů. 

6.2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy jednostranně odstoupit v případě nedodržení povinností 
Agentury uvedených v článku 2. této Smlouvy. 

6.3. Ustanoveními odst. 6.1. a odst. 6.2. této Smlouvy není dotčeno právo Smluvních stran odstoupit 
od této Smlouvy v případech, kdy to vyplývá přímo ze zákona. 

6.4. Každé odstoupení od této Smlouvy musí mít písemnou formu a musí v něm být uveden důvod 
odstoupení, přičemž písemný projev vůle odstoupit od této Smlouvy musí být druhé Smluvní straně 
doručen. Okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé Smluvní 
straně se tato Smlouva od počátku ruší a každá Smluvní strana je povinna do 10 dnů vrátit druhé vše, 
co podle Smlouvy dostala. 

6.5. Případné odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody nebo jiné újmy vzniklé 
porušením této Smlouvy či v důsledku nepravdivosti nebo neúplnosti kteréhokoli z prohlášení 
Smluvních stran. 

6.6. V případě, že Objednatel vypoví tuto Smlouvu, od této Smlouvy odstoupí z jiného důvodu než 
uvedeného v odst. 6.2. této Smlouvy nebo z důvodu vyšší moci, či se z jiného důvodu neuskuteční 
koncertní vystoupení specifikované v této Smlouvě, je Objednatel povinen i tak uhradit Umělci 
Odměnu dle této Smlouvy.   

 
Článek 7. 

Závěrečná ustanovení 
 

7.1. Vzájemné právní vztahy Smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou 
výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a autorského zákona. 

7.2. Tato Smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření této Smlouvy je den 
označený datem u podpisů Smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření této 
Smlouvy den z označených dnů nejpozdější.  

7.3. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní 
budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout do jednoho měsíce ode dne, 
kdy některá ze Smluvních stran druhé smluvní straně oznámí své přesvědčení o existenci sporu nebo 
svůj návrh na jeho řešení, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli Smluvní strany obecným soudem. 

7.4. Nevyplývá-li z písemného ujednání Smluvních stran výslovně něco jiného, budou jakákoli 
oznámení, včetně případných výzev, či jiná sdělení předpokládaná podle této Smlouvy nebo 
v souvislosti s ní učiněna písemně. Přípustnými formami jejich doručování podle této Smlouvy jsou 
osobní předání nebo doručení poštou či kurýrem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo na 
jinou doručovací adresu oznámenou odesílateli v souladu s tímto ustanovením. Za doručení se pro 
účely této Smlouvy považuje též případ, kdy adresát odmítne osobní předání nebo doručení poštou či 
kurýrem nebo není-li oznámení nebo sdělení, jež bylo uloženo na poště jako nedoručené, vyzvednuto 
adresátem do pěti dnů od takového uložení. 

7.5. Jestliže některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným nebo se stane ve vztahu 
Smluvních stran jinak neúčinným, neznamená neplatnost ani neúčinnost tohoto ustanovení 
neplatnost ani neúčinnost této Smlouvy jako celku ani jednotlivých jejích jiných ustanovení, pokud 
lze takové neplatné či neúčinné ustanovení oddělit v souladu se zákonem od ostatního obsahu této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu poté, co důvod takovéto 
neplatnosti či neúčinnosti zjistí, nahradí na základě vzájemných jednání zahájených kteroukoli z nich 
takovéto neplatné nebo neúčinné ustanovení jiným platným a účinným ustanovením, které bude 
podle jejich dohody nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 

7.6. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž změna 
této Smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik 
stanoven, pak změna této Smlouvy bude účinná ke dni uzavření takovéto dohody. 



 
7.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po 

jednom z nich. 
7.8. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah 

této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření 
této Smlouvy rozhodující. 

 
 
V Praze dne ________    
 
 
 

 
 
Ve Žďáru nad Sázavou dne ________  
 

___________________________________ ___________________________________ 
za Musicus, s.r.o. 

 
na základě generální plné moci 

Za město Žďár nad Sázavou 
Ing. Martin Mrkos, ACCA 

starosta 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č.3 

 
Smlouva 

o provedení koncertního vystoupení 
 

 
Město Žďár nad Sázavou 
Žižkova 227/1 
59131 Žďár nad Sázavou 
IČO 00295841 
DIČ CZ295841 
Bankovní spojení:  
 
(dále jen „pořadatel“) 
 
a 
hudební těleso 
PIRATE SWING Band, zastoupené agenturou 
ART STORM CZ, s.r.o. 
Dubové Návrší 749, 530 12, Pardubice 
IČO: 27933733 
Bankovní spojení:  
(dále jen „umělec“) 
 
 

uzavírají dle §51 občanského zákoníku níže uvedenou 
smlouvu 

 
Čl. I. 

Účel smlouvy 
 

1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti 
s činností umělce na akci pořádané pořadatelem.  

Čl. II. 
Předmět smlouvy 

 
Umělec se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést dílo – jednorázový výkon 
umělecké činnosti a to konkrétně koncertní vystoupení kapely PIRATE SWING Band, konané dne 
06.09.2020 od 19:30 v rozsahu trvání 120 minut, a to v prostorách nádvoří Rezidence Veliš, 
náměstí Republiky 64 ve Žďáru nad Sázavou. Jakýkoli případný audio či video záznam výkonu je 
šiřitelný pouze s výslovným písemným souhlasem zákonného zástupce umělce (agentury). 
 

Čl. III. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Pořadatel se zavazuje: 

a) Zajistit umělci podmínky pro výkon uměleckého díla, a to: 
-  zajistit na své náklady ozvučení a osvětlení koncertu dle stage planu a input listu tělesa a 
zvukovou zkoušku dne v čase od 17:30 hodin  

              -  zajistit šatnu(y) se zrcadlem pro 18 osob s nealko nápoji (neperlivá voda, čaj) a 
občerstvením formou bufetu 
             -   zajistit zástěnu či paravan + štendr na ramínka v portále u pódia pro rychlé převleky 
během vystoupení   
              -  zajistit u místa konání koncertu 7 parkovacích míst 
              -  zajistit 4 židle (bez loketních opěrek) na pódium 
              -  zajistit stůl s židlí do předsálí pro prodej hudebních nosičů kapely 



 
              -  zajistit praktikábl pod bicí  (3x3 m, výška 40 cm) a trumpetovou sekci (3x2, výška min. 
20 cm) 
              -  uhradit příslušné pořadatelské poplatky Ochrannému svazu autorskému.  
 
Pořadatel za koncertní vystoupení uhradí umělci dohodnutou cenu ve výši 70.000,- Kč (slovy: 
Sedmdesát tisíc) včetně zákonné sazby DPH, plus dopravné z Pardubic (5.208,- Kč včetně DPH), 
vše na základě faktury vystavené umělcem. Smluvní strany se dohodly na úhradě fakturované 
částky předem, a to převodem na základě faktury. V případě prodlení úhrady faktury je umělec 
oprávněn účtovat pořadateli úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

2. Umělec se zavazuje: 
a) provést sjednané umělecké dílo řádně a včas dle podmínek této smlouvy, 
b) ručit za to, že dílo má v době převzetí všechny dohodnuté vlastnosti, nemá vady snižující 

jeho hodnotu, 
c) zajistit, že provedením díla nedojde k poškození práv třetích osob – zejména autorských 

práv a předat pořadateli playlist vystoupení pro potřeby OSA 
d) dbát pokynů pořadatele, případně upozornit pořadatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu pokynů, které mu jsou k provedení díla zadávány, 
e) dbát na požární ochranu ve smyslu zákona 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

vyhlášky č. 246/01 Sb. tzn. respektovat požárně-bezpečnostní zařízení, únikové cesty, 
východy apod., 

f) potvrzuje, že jejich vlastní elektrická zařízení používaná při představení splňují podmínky 
ČSN 331610, ČSN 331600 tj. mají platné revizní zprávy těchto zařízení. 

  
Čl. IV. 

Porušení smluvních povinností 
 

1.   Neuskuteční-li se vystoupení z rozhodnutí pořadatele z důvodu závislém na jeho vůli, je 
pořadatel povinen vyplatit umělci částku rovnající se 50% honoráře, v den koncertu částku 
rovnající se 100% honoráře.   
2.   Neuskuteční-li se vystoupení z důvodu nezávislém na vůli pořadatele, jako požár, úmrtí, 
živelná pohroma, atp.  je toto považováno za akt vyšší moci. V tomto případě pořadatel uhradí 
pouze náklady, jež umělci prokazatelně vznikly. Tuto skutečnost je pořadatel povinen neprodleně 
umělci oznámit a dále řádně prokázat do 14 dnů ode dne plánovaného vystoupení. 
3.  Neuskuteční-li se vystoupení z rozhodnutí umělce z důvodu závislém na jeho vůli, je umělec 
povinen vyplatit pořadateli částku rovnající se nákladům vynaloženým na přípravu vystoupení, 
pořadatel je povinen tyto náklady řádně prokázat. 

 
                                                                                  Čl. V. 

Propagace vystoupení 
 
Pořadatel se zavazuje zajistit řádnou, včasnou a účinnou propagaci vystoupení umělce. Umělec 
souhlasí s použitím fotografií a jmen členů tělesa, a to pouze pro propagaci vystoupení. 
Prezentace tělesa na plakátech, programech, atd. ve tvaru“ JIŘÍ ŠEVČÍK + PIRATE SWING Band“ 
(vč. zachování velkých písmen). V případě propagačních materiálů vyráběných objednatelem 
(plakáty, letáky, rozhlasové a TV spoty) musí být vše konzultováno s umělcem, pořadatel se tedy 
zavazuje poslat náhledy, ukázky apod. v elektronické podobě ke schválení v dostatečném 
předstihu před zveřejněním. 

 
Čl. VI. 

Závěrečná ustanovení 
 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Jakékoliv 
změny či doplňky lze činit pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami. 
Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
výtisku. 



 
Dárce bere na vědomí, že celý text této smlouvy bude zveřejněn na webových stránkách města 
Žďár nad Sázavou s tím, že osobní údaje příjemce budou ve zveřejněné smlouvě anonymizovány. 
Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství.  
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Žďár nad Sázavou na zasedání dne 
20.07.2020. 

 
 
 
 
V Pardubicích dne   
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….     …………………………………. 
             pořadatel                                                                                                      umělec 
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	5.4. Objednatel se zavazuje, že nebude k propagaci Kapely a člena Kapely pana Jana Kopečného v souvislosti s akcí specifikovanou v odst. 2.2. této Smlouvy používat jakákoli loga a jiné oficiální grafické prvky televizní show "Tvoje tvář má známý hlas“...
	5.5. Objednatel se zavazuje předložit Agentuře ke schválení jakýkoli propagační materiál, jenž bude souviset s akcí specifikovanou v odst. 2.2. této Smlouvy. V případě, že objednatel vyhotoví propagační materiál k dané akci, jenž bude veřejně distribu...
	5.6. Objednatel odpovídá za dodržení hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů v místě konání akce. Objednatel odpovídá za škody na zdraví a na majetku, vzniklé Agentuře, Kapele či jeho doprovodným osobám v souvislosti s prováděním Uměleckého ...
	5.7. Objednatel se zavazuje zajistit pro Umělecký výkon Kapely:
	5.7.1. jeviště, které bude dostatečně osvětleno vzhledem k dané akci, a to vše v souladu s technickým riderem kapely BOTOX, který je k nalezení na webových stránkách http://www.botoxmusic.cz/pro-poradatele;
	5.7.2. pro potřeby stěhování zvukové a nástrojové aparatury před zahájením Uměleckého výkonu Kapely na jeviště a zpět po skončení provedení Uměleckého výkonu do doprovodného vozidla a na pomoc při její instalaci a demontáži zajistí Objednatel spoluprá...
	5.7.3. profesionální obsluhu zvukové aparatury (zvukař) po dobu příprav a koncertního vystoupení Kapely dle této Smlouvy;
	5.7.4. další technické povinnosti Agentury v souvislosti s Uměleckým výkonem Kapely vyplývají z webových stránek kapely BOTOX;
	5.7.5. tři místa k parkování v dostatečné blízkosti dané akce; náklady spojené s parkováním hradí Objednatel;
	5.7.6. místnost k přípravě Uměleckého výkonu (šatnu), jež bude čistá a uzamykatelná (klíč bude vydán při příjezdu manažerovi Kapely), v blízkosti místnosti se musí nacházet WC, umyvadlo s teplou vodou a příslušný počet židlí a stolů určený Agenturou;
	5.7.7. v místnosti uvedené v odst. 5.7.6. této Smlouvy bude připraveno základní občerstvení jako balená pitná voda, džus, cola, pivo, ovoce, obložená mísa (např. šunka, salám, sýr), pečivo a jiné pokrmy ve formě bufetu.
	5.7.8. Objednatel zajistí produkci Kapely prostor k prodeji merchandaisingu v blízkosti podia či jiném vhodném místě po domluvě s managementem Kapely
	5.7.9. Objednatel odpovídá za krádež či poškození vybavení a věcí Kapely, jestliže k tomu došlo zanedbáním ze strany Objednatele;
	5.7.10. vstup do zákulisí a místnosti uvedené v odst. 5.7.6. této Smlouvy musí být hlídán proti vstupu cizích osob pořadatelskou nebo bezpečnostní služnou.

	6.1. Agentura je oprávněna od této Smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že Objednatel nesplní jakoukoli povinnosti dle této Smlouvy či poruší, kterékoli ustanovení této Smlouvy. Agentura může od této Smlouvy, taktéž odstoupit z důvodu nemoci, kte...
	6.2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy jednostranně odstoupit v případě nedodržení povinností Agentury uvedených v článku 2. této Smlouvy.
	6.3. Ustanoveními odst. 6.1. a odst. 6.2. této Smlouvy není dotčeno právo Smluvních stran odstoupit od této Smlouvy v případech, kdy to vyplývá přímo ze zákona.
	6.4. Každé odstoupení od této Smlouvy musí mít písemnou formu a musí v něm být uveden důvod odstoupení, přičemž písemný projev vůle odstoupit od této Smlouvy musí být druhé Smluvní straně doručen. Okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od...
	6.5. Případné odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody nebo jiné újmy vzniklé porušením této Smlouvy či v důsledku nepravdivosti nebo neúplnosti kteréhokoli z prohlášení Smluvních stran.
	6.6. V případě, že Objednatel vypoví tuto Smlouvu, od této Smlouvy odstoupí z jiného důvodu než uvedeného v odst. 6.2. této Smlouvy nebo z důvodu vyšší moci, či se z jiného důvodu neuskuteční koncertní vystoupení specifikované v této Smlouvě, je Objed...

	Závěrečná ustanovení
	7.1. Vzájemné právní vztahy Smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a autorského zákona.
	7.2. Tato Smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření této Smlouvy je den označený datem u podpisů Smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření této Smlouvy den z označených dnů nejpozdější.
	7.3. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout do jednoho měsíce ode dne, kdy některá ze Smluvních stran druhé smluvní straně...
	7.4. Nevyplývá-li z písemného ujednání Smluvních stran výslovně něco jiného, budou jakákoli oznámení, včetně případných výzev, či jiná sdělení předpokládaná podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní učiněna písemně. Přípustnými formami jejich doručov...
	7.5. Jestliže některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným nebo se stane ve vztahu Smluvních stran jinak neúčinným, neznamená neplatnost ani neúčinnost tohoto ustanovení neplatnost ani neúčinnost této Smlouvy jako celku ani jednotlivých ...
	7.6. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž změna této Smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik stanoven, pak změna této Smlouvy bude účinná ke dni uzavření t...
	7.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom z nich.
	7.8. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

	Smlouva
	o provedení koncertního vystoupení
	Dárce bere na vědomí, že celý text této smlouvy bude zveřejněn na webových stránkách města Žďár nad Sázavou s tím, že osobní údaje příjemce budou ve zveřejněné smlouvě anonymizovány. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajem...
	Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Žďár nad Sázavou na zasedání dne 20.07.2020.
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