
 

SMLOUVA O ÚČINKOVÁNÍ SKUPINY ARGEMA V KULTURNÍM 

POŘADU 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

MILOSLAV ROZNER se sídlem Vodňanská 472, Týn nad Vltavou 375 01,  

číslo účtu: 6680186001/5500 

DIČ: CZ7703291244   

IČO: 63276038 

tel.: 603 526 203 

e-mail: agenturaone@argema.cz  

(dále jen Producent) 

 

Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany  

zastoupené Radomírem Vondrou, starostou 

Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno 

IČO: 44992785  

DIČ: CZ44992785 

(dále jen Pořadatel) 

 

uzavírají následující smlouvu o účinkování skupiny ARGEMA v kulturním pořadu 

 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Pořadatel a Producent uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve 

znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o zajištění hudební produkce skupiny Argema (dále jen 

smlouva). 

 

III. PODMÍNKY SMLOUVY 

 

Místo konání: nádvoří radnice MČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 84/1 

Čas vystoupení: 18:00 – 19:30 hod, tj. po dobu 90 minut 

Zvuková zkouška od: 17:30 hod  

Datum vystoupení: sobota 9. 9. 2023 

Cena vystoupení: 82000,- Kč + 21% DPH 

Splatnost ceny: 

 Úhrada 100% odměny za vystoupení včetně DPH proběhne oproti zaslané faktuře 

nejpozději 7 dnů po konání vystoupení. 

 

Součástí této smlouvy je stage plán a rider skupiny Argema. Technika a světla jsou zajišťovány 

ze strany pořadatele. 

Dále pořadatel zajistí 3 zdatné pomocníky pro stěhování nástrojové techniky skupiny Argema 

před vystoupením na jeviště a zpět po skončení vystoupení do doprovodného vozidla. Dále budou 

nápomocni při pomoci její instalaci a následné demontáži. Tyto osoby nesmí být pod vlivem 

alkoholu a jiných drog po celou dobu jejich činnosti.  

 

IV. POVINNOSTI POŘADATELE 

- zajistí čistou a uzamykatelnou šatnu (pro 8 osob), která bude k dispozici od okamžiku příjezdu 

skupiny. Požadujeme stůl, 8 židlí a klíč k dispozici vedoucímu souboru po celou dobu konání akce. 

mailto:agenturaone@argema.cz


- občerstvení: teplé jídlo pro 8 osob, 24x PET lahev (0,5 litru) neperlivé vody,  

  12x PET lahev (0,5 litru) Coca Cola, 12x PET lahev (0,5 litru) Fanta a 1x lahev (1,0 litru) 

Tullamore. 

- jeviště o minimálních rozměrech 7 x 5 m, výška 5 m, pevné, rovné, uklizené a čisté. 

- elektrickou přípojku na jevišti 380V/32A jištěné 32 A.  

- ubytování pro tuto akci nebude požadováno. 

 

Pořadatel 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. 

 

V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

Producent má právo odstoupit od smlouvy jen ve zvlášť odůvodněném a doloženém případě, který se 

týká pouze osob vystupujících umělců. Tento odůvodněný případ nesmí zavinit umělci ani úmyslně, 

ani z nedbalosti. V takovém případě žádné smluvní straně nevzniká nárok na jakoukoliv odměnu nebo 

náhradu vzniklých nákladů. Odstoupení od smlouvy musí být sděleno Producentem ihned po tom, co 

se umělci o důvodu dozvěděli. 

Veškeré literární, dramatická, hudebně dramatická, hudební a jiná umělecká díla podléhají autorské 

ochraně a autorským honorářům podle autorského zákona. Pořadatel je povinen proplatit výměr 

autorských honorářů, které obdrží od ochranného svazu autorského (OSA), který bude vyúčtován na 

základě zaslaného playlistu. Playlist je Producent povinen zaslat Pořadateli nejpozději 14 dnů před 

konáním vystoupení.  

 

VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

V případě, že Pořadatel vypoví smlouvu méně než 30 dnů od data konání akce, je povinen zaplatit 

odměnu v plné výši ve smyslu této smlouvy. V případě vystoupení ve venkovním areálu, které v den 

konání akce zruší Pořadatel (kvůli nepřízni počasí), je Pořadatel povinen zaplatit odměnu ve výši 100% 

ve smyslu této smlouvy. 

 

V případě, že se vystoupení neuskuteční z viny na straně Producenta nebo vystupujících umělců, aniž 

by nastaly doložené okolnosti dle čl. V této smlouvy, je Producent povinen uhradit smluvní pokutu ve 

výši 10 % z celkové ceny vystoupení vč. DPH. Smluvní pokuta je splatná do sedmi dnů od doručení 

písemné výzvy ze strany Pořadatele. 

 

Neuskuteční-li se vystoupení v důsledku vyšší moci nebo nevystoupí-li umělci v důsledku vyšší moci, 

nepřísluší žádné ze stran náhrada škody ani smluvní pokuta a Producent nemá nárok na zaplacení 

odměny. Za vyšší moc se zejména považuje situace, kdy bude konání akce znemožněno v důsledku 

nepředvídatelné 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 1000 osob. 

 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem jejího 

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

Ode dne účinnosti smlouvy se tato stává závaznou a je vypověditelná pouze písemně a s uvedením 

řádných důvodů. Změny smlouvy mohou být uskutečněné výlučně formou očíslovaných dodatků, 

podepsaných oběma smluvními stranami.  

Smlouva je vyhotovena ve dvou identických exemplářích, každý z účastníků obdrží jeden z nich. 

 

Smluvní strany si smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné vůle tuto 

smlouvu uzavírají a níže podepisují. 



 

 

 

Doložka 

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

 

Tato smlouva byla schválena na 6/IX. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 19. 12. 2022. 

  

 

 

V     dne                                                  V Brně dne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Producent         Pořadatel 

Miloslav Rozner     Statutární město Brno, MČ Brno-Tuřany 

                                                                                    zastoupená Radomírem Vondrou - starostou      

             podpis a razítko                                                                            podpis a razítko 


