
Smlouva o zajištění vystoupení hudební skupiny FiHa  

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

Smluvní strany:  

1. Město Kroměříž 

(dále jen „pořadatel“)  

a  

2. Erik  Rácz,  

(dále jen „dodavatel“) 

 

společně též jako „smluvní strany“ 

    

I. Předmět smlouvy  

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele zajistit a provést vystoupení hudební skupiny 

FiHa, jejímž je dodavatel členem, na akci pořádané pořadatelem „V barvách – světle – 

umění“, která se uskuteční dne 11. června 2016 a závazek pořadatele uhradit dodavateli za 

řádně provedené vystoupení hudební skupiny FiHa odměnu ve výši dle této smlouvy. 

2. Místo a čas vystoupení hudební skupiny FiHa: Velké náměstí, Kroměříži, PSČ 767 01, od 14:15 

hod. do 15:45 hod. dne 11. 06. 2016.  

 

II. Práva a povinnosti smluvních stran  

 

1. Pořadatel se zavazuje: 

a) zajistit prostor pro uskutečnění vystoupení  

b) zajistit dodržení časového plánu vystoupení hudební skupiny FiHa;  

c) zajistit PA systém odpovídající silou a kvalitou prostoru konání vystoupení;  

d) zajistit nazvučení vystoupení odpovídající prostoru konání vystoupení;  

e) zajistit parkovací místo v blízkosti vykládky hudební aparatury;  

f) zajistit zázemí s posezením pro 6 osob;  

g) připravit v zázemí občerstvení a nápoje pro 6 osob; 

h) uhradit dodavateli odměnu ve výši a za podmínek dle čl. III této smlouvy; 

i) uhradit poplatky OSA  

 

Pořadatel odpovídá za bezporuchový provoz a za bezpečnost zvukových, světelných a technických 

jevištních zařízení včetně elektrické instalace.  

 

 

 

 

 

2. Dodavatel se zavazuje: 

 



a) zajistit přítomnost hudební skupiny FiHa v místě konání vystoupení dne 11. 6. 2016  

v dostatečném časovém předstihu pro přípravu vystoupení, tj. min. od 13:45 hod;  kdy začne 

zvuková zkouška 

b) zajistit hudební produkci skupiny FiHa podle časového plánu uvedeného v čl. I této smlouvy.  

 

Před, v průběhu a po vystoupení hudební skupiny FiHa se bude dodavatel řídit pokyny zástupce 

pořadatele a plnit povinností vyplývající z této smlouvy.  

 

III.     Odměna 

 

1. Pořadatel se zavazuje uhradit dodavateli za řádně provedené vystoupení hudební skupiny 

FiHa dle této smlouvy odměnu ve výši 13.000,- Kč, slovy: třinácttisíc korun českých a cestovní 

náklady za cestu: Ostrava – Kroměříž – Ostrava ve výši 7,- Kč/km, počet km: 214, tj. ve výši 

1498 Kč. Celková výše odměny činí 14.498,- Kč, slovy: čtrnácttisícčtyřistadevadesátosm korun 

českých. 

2. Odměna ve výši 14.498 Kč bude dodavateli uhrazena v hotovosti po skončení vystoupení 
hudební skupiny FiHa oproti vydání řádného příjmového dokladu.   

3. Výše smluvní odměny uvedené v odstavci 1 tohoto článku smlouvy je konečná a zahrnuje 
veškeré náklady dodavatele na vystoupení hudební skupiny FiHa vč. přiměřeného zisku. 

 

 

IV.        Sankce a náhrada škody 

 

1. V případě nekonání vystoupení z důvodu na straně dodavatele mimo případy vyšší moci, se 

dodavatel zavazuje uhradit pořadateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Slovy: desettisíc 

korun českých ve lhůtě do 14 dnů ode dne termínu vystoupení. Uhrazením smluvní pokuty 

není dotčeno právo na náhradu příp. škody.  

2. Smluvní strany se zavazují, že druhé straně uhradí škody vzniklé nesplněním smluvních 

podmínek a škody vzniklé jednáním či opomenutím v průběhu vystoupení hudební skupiny 

FiHa a akce „V barvách – světle – umění“.  

 

 

 

V.            Závěrečná ustanovení 

 

 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

 2. Bude-li vystoupení znemožněno v důsledku případu vyšší moci, mají obě strany právo 

odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli nároků na finanční úhradu. V tomto případě jsou obě strany 

povinny uvědomit si veškeré tyto skutečnosti nejpozději do 12.00 hod. předcházejícího dne konání 

akce.  

 

 

3.   Tuto smlouvu lze měnit, upravovat a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, 

které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 



4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tyto smlouva ve svém úplném znění byla uvedena na 

webových stránkách města Kroměříže a příp. dále v Registru smluv na portálu veřejné správy. 

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy. 

6. Je-li nebo stane-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy nezákonným, neplatným či 

nevykonatelným, zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude 

dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo 

nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude nezákonnému, neplatnému či 

nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejblíže. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech shodné právní síly, kdy pořadatel obdrží po dvou 

vyhotoveních a dodavatel po jednom vyhotovení. 

8. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli, že byla sepsána podle jejich pravé a 

svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

 

 

V Kroměříži dne  20. 4. 2016    V Ostravě dne 15. 4. 2016. 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Němec, v.r.     Erik Rácz, v.r. 

 

--------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------

Město Kroměříž                    Erik Rácz   

                  zast. Mgr. Jaroslavem Němcem    (dodavatel) 

 (pořadatel) 


