
 

SMLOUVA O KONÁNÍ HUDEBNÍ PRODUKCE 

mezi 

1. Umělecká agentura-Petr Klér, U Kola 454 Kutná Hora 3, 28403 

    IČO: 12360830; CZ6904012038 

a 

2. Pořadatelem Statutární město Brno, MČ Brno Tuřany, Tuřanské náměstí 84/1, 620 00 

Brno-Tuřany, zastoupený Radomírem Vondrou, starostou. 

3. Agentura se zavazuje zajistit vystoupení: ROMAN VOJTEK s kapelou Fantastic 80s      

4. Datum vystoupení:  10. 9. 2022   

5. Hodina – začátek vystoupení: 18,00 -19,00       60 minut         

     Zvuková zkouška od:   17:30         

6. Místo vystoupení: nádvoří radnice MČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 84/1     

7. Dohodnutá smluvní cena pořadu:  62.000 +15% DPH  

    Splatnost: - 50% záloha z celkové částky odměny 30 dnů před 

uvedeným datem konání koncertu, 

- 50% doplatek nejpozději 14 dnů po konáním 

koncertu oproti faktuře vydané agenturou 

8. Pořadatel dále hradí: občerstvení: 2x2 litry neperlivé a 2x2litry perlivé Dobré Vody, 

káva, večeře. 

9. Ubytování: není požadováno  

10. Další ujednání:  

 k dispozici uzamykatelná šatna 2 hod. před vystoupením, vybavená stolem, 8 

židlemi. Toalety s teplou tekoucí vodou umístěné v blízké vzdálenosti této šatny.  

 pořadatel zajistí kvalitní ozvučení a osvětlení scény dle rideru kapely  

 pořadatelskou službu k ochraně majetku a zdraví členů kapely a technického 

personálu. (škody hradí pořadatel). 

 bezpečnost účinkujících a aparatury v době vystoupení. 

 

Závazné smluvní podmínky 

1. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v plném 

rozsahu. Její změny a doplňky musí míti písemnou formu podepsanou oběma smluvními 

stranami.  

 

2. Pořadatel zaplatí agentuře odměnu za vytvoření a provedení uměleckých výkonů a 

kolektivním správcům (např. OSA) zaplatí za svolení tyto výkony veřejně provozovat. 

3. Zrušit smlouvu jednostranným prohlášením může pořadatel jen tehdy, jestliže to oznámí 

agentuře a to písemnou formou doporučeným dopisem, nejpozději 30 dnů před termínem 

vystoupení bez náhrady škody. V případě, že pořadatel zruší vystoupení později než 30 

dnů před termínem, uhradí celkovou částku uvedenou ve smlouvě na účet agentury. 

Neučiní-li tak bude mu účtována smluvní pokuta 0,5% za každý den prodlení. Důvodem ke 



zrušení vystoupení ze strany pořadatele není špatné počasí nebo nedostatečný zájem o 

vstupenky v den konání akce. 

4. Neuskuteční-li se vystoupení v důsledku vyšší moci nebo nevystoupí-li umělec v důsledku 

vyšší moci, nepřísluší žádné ze stran náhrada škody ani smluvní pokuta a umělec nemá 

nárok na zaplacení odměny. Za vyšší moc se zejména považuje situace, kdy bude úkon 

znemožněn v důsledku nepředvýdatelné nebo neodvratitelné události, ležící mimo smluvní 

strany, např. přírodní katastrofa, epidemie, úřední zákaz apod. Konání vystoupení je 

považováno za znemožněné dle předchozí věty, pokud nebude možné pořádat kulturní akce 

za přítomnosti nejméně 500 osob. 

 

 

V Kutné Hoře dne       V Brně dne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umělecká agentura - Petr Klér     Statutární město Brno 

         MČ Brno Tuřany  

         zastoupená  

         Radomírem Vondrou  

         starostou 

                                                                                                                                          


