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Smlouva o provedení uměleckého výkonu

Jméno umělce (skupiny):
Zastoupená:
Adresa:
IČO:
DIČ:
(dále jen umělec)

a

Pořadatel:
Zastoupený:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
(dále jen pořadatel)

Laura a její tygři
Ing. Marií Šůchovou
Luka pod Medníkem 177, 254 01 Jílové u Prahy
70106827
CZ6752066981 (plátce DPH)

Město Bochov

náměstí Míru 1, 364 71 Bochov
00254444
CZ00254444

uzavřeli dnešního dne tuto smlouvu o provedení uměleckého výkonu:

Předmět smlouvy
1.1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za kterých umělec provede svůj
umělecký výkon v rámci akce produkované pořadatelem.

Práva a povinnosti účastníků smlouvy
2.1. Umělec se zavazuje provést umělecký výkon v rámci akce pořadatele dle
následujících dispozic:
2.2. Akce: Jarmark města Bochov a oslavy 696. výročí udělení městských práv

Místo: Bochov
Datum: 18.9.2021
Hodina začátku vystoupení: 18.00 (zvuková zkouška od cca 17.00)
Doba trvání vystoupení: 90 min

2.3. Umělec provede výkon svědomitě s plnou odpovědností za jeho vyznění.
2.4. Umělec souhlasí s užitím svého jména, případně fotografií a materiálů o své osobě při
všech formách propagace (TV, rádia, tisk, sponzorská stěna) související s danou akcí a
případným snímáním telestěnou pro potřeby diváků.
2.5. Pořadatel zajistí umělci v daném místě provedení takové podmínky, jaké odpovídají
běžnému standartu akce tohoto typu po stránce technické, společenské, pořadatelské,
bezpečnostní a hygienické.
2.6. Podpisem smlouvy pořadatel stvrzuje přijetí technických podmínek.
2.7. Pořadatel bude postupovat ve smyslu platného autorského zákona. Repertoárový list je
samostatnou přílohou smlouvy.
2.8. Pořadatel zajistí občerstvení pro 9 osob (teplé večeře případně adekvátní občerstvení, do
šatny balené vody, pivo, káva v odpovídajícím množství).



-2-

Odměna
3.1. Za provedení výkonu v celém sjednaném rozsahu dle této smlouvy obdrží umělec honorář
ve výši 45.000,-Kč, slovy čtyřicetpěttisíckorunčeských. K ceně účtujeme DPH 21%.
3.2. Tento honorář v sobě obsahuje souhlas umělce s užitím díla dle této smlouvy a dále pak i
veškeré náklady umělce s provedením předmětného výkonu.
3.3. Umělec je povinen honorář dle vlastního výpočtu zdanit.
3.4. Honorář dle odstavce 3.1. bude umělci vyplacen zálohově nejpozději 3 pracovní dny před
datem konání akce. Umělec je povinen vystavit daňový doklad nejpozději do 14 dnů po obdržení
platby.

Zánik smlouvy
4.1. Obě smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy bez nároku na finanční náhradu v
případě nepředvídatelné události, a to na straně umělce (např. úraz, onemocnění, úmrtí v rodině
aj.), jestliže bez prodlení vyrozumí pořadatele a tuto událost řádně doloží. Na straně pořadatele
zánik smlouvy přichází v úvahu v případě nepředvídané události na místě konání (přírodní
katastrofa, epidemie, úřední zákaz apod.).

Smluvní pokuta
5.1. Pokud přímým zaviněním umělce (opomenutí, nedbalost apod.) nebude sjednané
vystoupení uskutečněno, umělec je povinen uhradit pořadateli prokázané finanční škody.
5.2. Nedodržení podmínek smlouvy zakládá povinnost pořadatele uhradit umělci finanční
smluvní náiežiíosti v plné výši.

Společná ustanovení
6.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a je uzavřena na základě
autorského zákona a občanského zákoníku v platném znění. Její změny a doplňky lze
uskutečnit pouze písemnou formou na základě oboustranné dohody. Obsah smlouvy, zejména
výše honoráře, bude považován za důvěrný, stejně jako všechny informace týkající se
smluvních stran, které vejdou ve známost smluvních stran v souvislosti s plněním smlouvy.
6.2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu odpovídajícím této
smlouvě.

\/1 ukách dne: 7. 5.2021
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Ing. Marie Sůchová

Ing. MARIE ŠUCHOVA
Luka pod Medníkem 177

25401 Jílové u Prahy
IČO: 70106827 DIČ CZ6752066981

Mobil: 00420604340956
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pořadatel

^CHi/^O ^/^-^/

MĚSTO BOCHOV
Nám. Míru l

3M 71 Bochov
M.: 3S3 670121
KS. 002 54 444


