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SMLOUVA 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku mezi smluvními stranami: 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

01. RedHead Music s.r.o. 

 

(dále též jako „Agentura“)a 

 

02. Město Kroměříž 

 (dále též jako „Město“) 

společně též jako „smluvní strany“ 
 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
Předmětem této smlouvy je vymezení práv a povinností Agentury a Města při pořádání 

vystoupení níže uvedeného souboru zastupovaného Agenturou, a to: Voxel (dále jen jako 

„soubor“), kdy vystoupení souboru se uskuteční dne 11. 06. 2016. 
 

 

III. MÍSTO KONÁNÍ VYSTOUPENÍ SOUBORU A ČASOVÝ PLÁN 

 

Místo konání vystoupení souboru: Velké náměstí, Kroměříž, PSČ: 767 01. 

Příjezd: 15:00 hod. Dne 11.6.2016 

Zvuková zkouška vystoupení souboru: 16:00 – 16:15 hod. dne 11. 06. 2016. 

Vystoupení souboru proběhne: 16:15 – 17:15 hod. dne 11. 06. 2016. 

Kontakt na pracovníka Města: lucie.roubalikova@mesto-kromeriz.cz, tel.: 573 321 224. 

 

IV. ZÁVAZKY MĚSTA  
Město se zavazuje: 

a) Zajistit splnění všech technických podmínek pro vystoupení souboru specifikovaných 

v příloze č. 1 této smlouvy, která její nedílnou součástí. 

b) Zajistit volný vstup na vystoupení pro hosty souboru, max. však v počtu 5 hostů. 

c) V případě potřeby zajistit a uhradit ubytování souboru pro 3 osoby na den/noc konání 

vystoupení, a to v místě konání akce. 

d) Zajistit bezpečnost souboru a jeho technického vybavení v době konaní vystoupení souboru. 

e) Zajistit 2 osoby na stavbu a bourání zvukové aparatury souboru. 

f) Zajistit zastřešené podium. 

 

V. FINANČNÍ VYROVNÁNÍ 

01. Město se touto smlouvou zavazuje uhradit Agentuře smluvní odměnu za vystoupení 

souboru dle této smlouvy v celkové výši: 

 

35 000,-kč + 21% DPH  

 

02. Způsob úhrady: 35 000 Kč +21% DPH převodem na účet Agentury uvedený v čl. I této 

smlouvy na základě faktury vystavené nejdříve 7.6.2016, se splatností 21 dnů.   
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03. Výše smluvní odměny uvedené v odstavci 1 tohoto článku smlouvy je konečná a 

zahrnuje veškeré náklady Agentury na vystoupení souboru vč. přiměřeného zisku. 

 

VI.  OSA/INTERGRAM 
Město se zavazuje uhradit poplatky OSA.  

 

VII. ZÁVAZKY AGENTURY 
Agentura se zavazuje, že soubor: 

a) Se dostaví  v dostatečném časovém předstihu, tj. min. 1  hod. předem,  na místo konání akce. 

b)  Před, v  průběhu a po vystoupení se bude řídit pokyny zástupce Města a touto smlouvou. 

c) V čase a místě určeném Městem a touto smlouvou provede soubor co nejkvalitněji a 

v dohodnutém rozsahu svůj umělecký výkon. 

d) Obsahem uměleckého výkonu je vystoupení souboru Voxel v trvání min. 50 minut.     

 

VIII. PROPAGACE VYSTOUPENÍ 
01.   Město se zavazuje ve spolupráci se zástupcem souboru zajistit včasnou  propagaci 

vystoupení souboru. Ve všech propagačních materiálech vyráběných Městem je nutné použít 

správný název souboru v tomto znění: Voxel. V případě tiskových materiálů se Město zavazuje 

v největší možné míře užít logotypy a písma souboru. 

02.  Propagační materiály smí být použity pouze k propagaci vystoupení souboru. Nesmí být 

prodávány, pokud není dohodnuto jinak a upraveno dodatkem k této smlouvě. 

03.  Agentura má výlučné právo prodávat v rámci vystoupení souboru vlastní propagační 

materiály jako trika, CD, plakáty apod. Zisk z tohoto prodeje náleží v plné  výši Agentuře.  

04.  Soubor ani Agentura se nezavazují k vytvoření videopozvánky, sdílení události na 

facebooku a na jiném způsobu uveřejňování akce pod svým jménem. Forma této propagace 

spočívá na bázi dobrovolnosti, dle možností interpreta-souboru.   

 

IX. NEKONÁNÍ VYSTOUPENÍ 
01.  Neuskuteční-li se vystoupení souboru z rozhodnutí Města z důvodu závislém na jeho vůli 

a stane-li se tak ve lhůtě ….. dnů před konáním vystoupení, je Město povinno uhradit Agentuře 

částku rovnající se nákladům prokazatelně vynaloženým na přípravu vystoupení, propagaci a 

pronájem nástrojové aparatury v případě, že bude nástrojová aparatura již pronajmuta. Dále pak 

uhradí 50% z částky smluvní odměny dle této smlouvy v případě nekonání vystoupení 

z rozhodnutí Města ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce smlouvy. 

02.  Neuskuteční-li se vystoupení souboru z důvodu nezávislém na vůli Města, jako je např. 

požár, úmrtí, atp., je toto považováno za akt vyšší moci. V tomto případě Město uhradí pouze 

náklady jež souboru do té doby v souvislosti s vystoupením prokazatelně vznikly. Tuto 

skutečnost je Město povinno neprodleně souboru oznámit a dále řádně prokázat do 14-ti dnů 

ode dne plánovaného vystoupení. 

03.  Důvodem pro nekonání vystoupení nemůže být nepříznivé počasí, mimo živelné pohromy, 

či nezájem o vstupenky. 

04. V případě nekonání vystoupení z důvodu na straně Agentury, příp. souboru, se Agentura 

zavazuje uhradit Městu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Slovy: desettisíc korun českých 

ve lhůtě do 14 dnů ode dne konání vystoupení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo 

na náhradu příp. škody.  

 

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
01. Tuto smlouvu lze měnit, upravovat a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými 

dodatky, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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02. 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. 

03. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy. 

04. 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. 

05. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech shodné právní síly, kdy Město obdrží po 

dvou vyhotoveních a Agentura po jednom vyhotovení. 

06. 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. 

07. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.  

 

Celkový počet dodatků ke smlouvě: 2 

1. Technický rider 

2. Stage plan 

 

 

 

V Kroměříži, dne 4. 4. 2013     V Kroměříži, dne 7. 4. 2016 

 

 

Mgr. Tomáš Staněk, v.r.     Mgr. Jaroslav Němec, v.r. 

…………………………………    ……………………………………  

      RedHead music s.r.o.                                          město Kroměříž 

Mgr. Tomášem Staňkem jednatel                  Mgr. Jaroslav Němec, starosta 

 
 


