
 

SMLOUVA O PROVOZOVÁNÍ VEŘEJNÉ HUDEBNÍ PRODUKCE 

 

Pořadatel :  statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany 

jehož jménem jedná Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany 

se sídlem: Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno 

IČ:  44 99 27 85/22, DIČ: CZ44992785 

kontaktní osoba a telefonní číslo : p. Monika Štikarovská tel. 545 128 233 nebo 771 274 673 

 

dále jen pořadatel 

 

a 

 

Hudebník číslo 1 : Jan Máca, Březinova 1356 Dvůr Králové nad Labem 54401, r. č. 750107/2337 

/ potvrzenou smlouvu pošlete prosím na adresu Jiří Pola, Za branou 279, 68401 Slavkov u Brna / 

nebo na emailovou adresu polakaras@iol.cz 

Hudebník číslo 2: Jakub Bílý, Josefa Kotase 1178 / 19, 700 30 Ostrava - Hrabůvka    

zastoupen hudebníkem číslo 1 

Hudebník číslo 3 : Jiří Pola, Za branou 279,  68401 Slavkov u Brna   

zastoupen hudebníkem číslo 1 

Hudebník číslo 4 :Petr Vošta,  Zborná č. ev. 45, Jihlava 586 01 

zastoupen hudebníkem číslo 1 

 
jsou společně dále nazývání seskupením hudebníci 

 

uzavřeli dnešního dne Smlouvu číslo 10 / 22 o provozování veřejné hudební produkce na koncertě :  

„Poutníci – Přes 50 let v country – Slavnosti Tuřanského zelí.“ 

 

I. 

Pořadatel je vlastníkem pozemku p.č. 553 v k.ú. Tuřany, jehož součástí je budova radnice a nádvoří 

v Brně-Tuřanech na adrese Tuřanské náměstí 84/1, 620 00 Brno / dále jen Objekt pořadatele /. Pořadatel 

je oprávněn v tomto objektu provozovat veřejné hudební produkce. 

 

Hudebníci jsou výkonní umělci, jejichž umělecký výkon spočívá v hraní na hudební nástroje a zpěvu. 

Hudebníci tvoří dohromady hudební seskupení nazvané Poutníci. 

 

II. 

Hudebníci se zavazují provést dne 9.9.2023  na koncertě, který se bude konat v Objektu pořadatele (na 

nádvoří objektu), veřejnou hudební produkci, spočívající v hraní na hudební nástroje a zpěvu. 

 

Pořadatel se zavazuje zajistit dne 9.9.2023 od 14:30 hod provedení veřejné hudební produkce a zaplatit 

jednotlivým hudebníkům za provedení veřejné hudební produkce úplatu. Za to odpovídá hudebník číslo 

1. 

 

Úhrnná částka ve výši 23 000 Kč, skládající se z jednotlivých jednorázových částek, bude uhrazena v 

hotovosti dle dodané faktury hudebníkovi číslo 1, který je pověřen ostatními k jejímu přijetí. 

Hudebník číslo 1 se zavazuje následně provést vypořádání se s hudebníky číslo 2, 3 a 4. 

 

III. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, vážné a svobodné 

vůle, těmto projevům odpovídá a jako takovou ji ve dvou vyhotoveních podepisují. Každá ze smluvních 

stran obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy. 

 

 



IV. 

Neoddělitelnou součástí této smlouvy jsou všeobecné podmínky. 

1/ Pro pořadatele 

a/ smlouvu lze potvrdit i faxem, případně emailem s následným zasláním potvrzené smlouvy 

b/ fakturu vystavenou hudebníky uhradí podle občanského zákoníku, kterým se vzájemný vztah 

hudebníků a pořadatele řídí. Pohyblivé položky, které nelze předem vyčíslit, budou fakturovány podle 

skutečnosti.  

c/ zajistí, aby představení bylo řádně připraveno po stránce společenské, pořadatelské, bezpečnostní, 

hygienické a technické včetně podmínek uvedených ve smlouvě 

2/ Pro umělce 

a/ tento je povinen dostavit se na místo účinkování včas, aby je mohl zahájit ve sjednanou dobu 

b/ výkon provede svědomitě a s plnou odpovědností. 

3/ Odpovědnost při neuskutečnění této smlouvy ze strany umělce 

a/ umělec má právo odstoupit od smlouvy jen ve zvlášť odůvodněných a doložených případech, které 

nezaviní ani úmyslně ani z nedbalosti / nemoc, úmrtí v rodině apod./. 

Důvod odstoupení je povinen sdělit pořadateli ihned jakmile se o něm dozví. V tomto případě nevzniká 

žádné smluvní straně nárok na náhradu vzniklých nákladů. 

b/ pokud sjednaný pořad nebude uskutečněn přímým zaviněním umělce / nedbalost, opomenutí/, je tento 

povinen uhradit prokázané finanční škody, které tímto pořadateli vznikly, až do výše sjednané částky. 

Je možná dohoda o náhradním vystoupení. 

4/ Odpovědnost při neuskutečnění této smlouvy ze strany pořadatele 

a/ nedodržení smlouvy zakládá povinnost pořadatele uhradit hudebníkům všechny finanční náležitosti 

této v plné výši 

b/ odřeknutí vystoupení, i přes podepsání smlouvy, ve lhůtě kratší než 30 dnů před jeho konáním 

nezbavuje pořadatele povinnosti zaplatit 50% smluvené částky agentuře. To platí i v případě že pořadatel 

neodřekne koncert vůbec, přesto že je zřejmé že se tento z důvodů ležících jen na pořadateli, 

neuskuteční. 

d/ pořadatel může od smlouvy odstoupit jen písemně s uvedením důvodů. Mezi tyto důvody nepatří 

malá návštěva diváků a nepřízeň počasí. 

5/ Nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti 

a/ z důvodů těchto které leží mimo obě smluvní strany / havárie, přírodní katastrofa, apod./ mají obě 

strany právo od smlouvy odstoupit bez nároku na finanční úhradu škod. To vše ale po průkazném 

vyrozumění. Umělec má však právo na náhradu skutečných nákladů od pořadatele, pokud pořadatel 

opomene vyrozumět účinkujícího o zrušení koncertu a ten přijede na místo konání tohoto včas. 

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 umělec 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 podpisem obou smluvních stran. Její změny a doplňky lze uskutečnit jen 

písemnou formou po oboustranné dohodě 

Technické podmínky : 

Pořadatel zajistí a uhradí noclehy : 0 

Pořadatel si objednal plakáty v počtu : 0 

Osvětlení zajistí pořadatel 
Ozvučení zajistí a uhradí pořadatel : jsou potřeba 3 mikrofony na zpěv, 1 nástrojový mikrofon, 3 

linky Jack a 1. linku  XLR, jeviště v délce a šířce minimálně 5 m. Pořadatel popřípadě umožní přístup 

zvukaři skupiny k obsluze zvukové aparatury. 90 minut před začátkem vystoupení otevřené prostory 

místa kde se koncert odehraje a uzamykatelná šatna. 

Pořadatel má oznamovací povinnost na OSA na základě dodaného repertoárového listu. 

V případě platby z účtu na účet dle dodané faktury je pořadatel povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 

0.05 % denně z dojednané částky. 



Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních. Potvrzenou kopii pošlete nejpozději do dvou týdnů zpět 

na hoře uvedenou adresu. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

Doložka 

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

Tato smlouva byla schválena na základě usnesení Rady městské části Brno-Tuřany z 6/IX. 

schůze konané dne 19. 12. 2022. 

 

 

V Brně dne:       Ve Dvoře Králové dne:  

 

 

 

 

 

 

Pořadatel                             Hudebník číslo 1 
           

          

                                                          

        

 
 

                                                                

 

 


