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SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PROVEDENÍ UMĚI,[~:CKÉHO VÝKONU 
Lızax-“ıˇ“cná dle § H46 Odst. 2 zálšona Č. 894-'Z012 Sb.. Občanššký zákoník 

č.5. 202Z-0n8zťšSK 

Smluvní Strany: 

Petr Beııdc 
L'J_ıøzá nn Røxiø 42. 654 84 
ı‹‹)ıťć;`SP‹J_.-VDENČNÍ A DRES 
IČO: 68128215 
bankovní 
číslo účtu: 
fl'ál`ť_ jťn ,,. gen :Ma 

El 

Nlčstťı Lysá nad Labem 
Hıısm-'O náměstí 23. Lysá nad Labem 289 23 
IČO 00239402. DIČ Ĺ`Z0O23ÉJ4()2 
haııkovni účel Č. 27- 05G42683ťı9fŮRO[) 
zzıstıíıupcıìć Slaı`05=tn`Lı ıııěsm pııncııı lng. Kčırlıırıı O1aì\-'ml 
ı`J'[`Ĺ'nfL”_}'L'!I .. (`)›'7,fı'fť.1'.'ł‹.*‹'ı”ı"' 

článek I 

Preambule 
V7.h1edeın k tomu, Žc: 

(jbjednatel má Zájcın na pr“O\-'zadaní umćlcclšćhu výkonu (dále Š hudchnı \>yS1Oupeni nebo koncert) výkonnýnıi umělci na níže 
Lıvedeťıèın místě 21 V nižc uvedeném čase ıı 

Agentıırajfls ochotna a Upı'E-'lvnèna [um Činnost pro Ob_j€dnEı'[ı=:Ie Zajìstír. [1Za\.~ˇiı'aji Smluvní Strany níže uvcdcnćho dnfi, měsíce 
H ľůkłi ÍLIÍID Sl'!11UL|\“'U. 

článek 2 
Předmět a Specifikacfl smlouvy 

Předıněteın této .~m1Imı~.“_\_,“ je 2.“-ˇıvfızek Agentury zzıjisıit provedeni uměleckého výkoıııı výkonnýıni umělci V místě a čase 
Lırıšcnćın Objednat-:lem 3 Zıˇˇnazck Ohieđnatele zaplatil za zajištění a pıˇoxfedcní uınčleckćho \“_\'=l›<Onu výkonrıýnìi umělci 
Agcnłııřc dohodnutou Odnıćnu. 

\-Qłkmıııýıııì unıëlci Sc pro Ĺıflřuì). ıćìú Sınìfl_\I.ı\.“3„ rozumi -- \“;xS“.‹żıLıpeni Pl-TTR BENDE 8; bandu 8 (`inıháI0\“é nıııziky Gronıha 
tdále ien SnLLh:'nnć __\“_\"lxˇ0nn}' uıI1èĹec“ı. 

l D_3x'l`L'Í\I\).Stoı.1pC.'1i: N 90 [II łnı C: ını IQ 

r MÍSTO \“)`StOLıpfl3ní: 
I 

LYSÁ NAD L.›\BEľ\l. adresa: * 

NÁZEV akce: 
[ 

Lysá žije 
` 

Z.-'\Č'.-'\Tl-Šli \“)“_\'t0Lıpcni: 
1 

10:30 hO‹'l_ 

DI-Íl.l'{_A. `.j.<:-._“.'._1px::“.`_ ÉIÍ! min 

.Ĺ\“Lı'K“„\`~“;1 ćkvuškaı 50 mi: přcni `-j.51<\`ıp-;*:;š:`x 

ü pr ťštčhováni aparatury: 
“ 

Jv pomocnžci při přıfczdu či oıljuzılıı kapely 

$.ı Ů -v ľb 

Počet ponmcník U 

Lˇl:ı_\ˇIfı\“.'1ni: x 

Smluxní cena: 
-J 

9[J.{ì()0.- Kč ~ DPH
› 

I 
__ _ _ _- _



článek 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Agentura zajistí hudební vystoupení výkonného umělce na odpovídající umělecké úrovni. 

Pro potřeby stěhování nástrojové aparatury před zahájením uměleckého výkonu na jeviště a zpět po skončení provedení 
uměleckého výkonu do doprovodného vozidla a na pomoc při její instalaci a demontáži zajistí Objednatel spolupráci počtu 
osob (pomocníků) uvedeném v odst. 2.3 této Smlouvy. Tyto osoby nesmi být pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek 
po celou dobu konání akce. 

Objednatel zajistí pro výkonné umělce šatnu f stan v blízkostí pódia - prostor, který musí být čistý, osvětlený a hlídaný. 
Šatna bude vybavená zásuvkou 230 V, toaletou, věšákem. židlerni, stolem. 

Objednatel odpovídá za dodržení hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů v místě konání akce. Objednatel 
odpovídá za škody na zdraví a na majetku, vzniklé výkonným umělcům či jejich doprovodným osobám v souvislosti 
S prováděním uměleckého výkonu, pokud tyto nebyly prokazatelně Zaviněny výkonnými umělci či jejich doprovodnými 
osobami, tj. pokud vzniknou v důsledku nedodržení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, při nedodržení technických 
norem a obecně závazných předpisů ze strany Objednatele. Po celou dobu konání akce bude přítomna ze Strany Objednatele 
Správce objektu - osoba znalá místních technických poměrů a poučená o elektroinstalaci. 

Objednatel se zavazuje zajistit na své náklady zastřešené pódium pro vystoupeni a dále: 
- lehké občerstvení pro 15 osob - obložená mísa fsalám, sýr, zelenínaf, pečivo /celozrnné, bílé/, ovoce, 
- po vystoupení prosíme 15 teplých večeři do šatny, na festivalech možno i ze stánků, dle dohody, 
- 6 ks ručníků, 
- nápoje: neperlivá voda 20 ks Í 0,5 l, 8 ks x' 1,5 1, alkoholické pivo alespoň 25 ks, nealko pivo 4 ks, 1 ks 0,7 l bílé víno, l 

ks 0,7 l Červené víno, Coca Cola I Kofola 1,5 - 1 ks, káva, čaj 
- bezpečný prostor pro parkování v bezprostřední blízkosti místa vystoupení. 

Objednatel je povinen zajistit a dodržovat požadované technické a organizační podminky Specifikované v odstavcích tohoto 
článku a konzultovat je v době přípravy a realizace akce pouze S kompetentnimi osobami uvedených v odst. 2.3 této smlouvy. 

článek 4 
Odměna za zajištění a provedeni uměleckého výkonu 

Smluvní strany se dohodly na celkové odrnčně za Zajištění a provedeni uměleckého výkonu ve výší 90.000,-- Kč (slovy: 
devadesát tisíc korun českých) + DPH v platné Sazbě. Celková částka bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet 
Agentury na základě faktury, Wstavené ze Strany Agentury. se splatností k 25. 5. 2022. 

V odměně dle odst. 4.1 tohoto článku jsou zahrnuty veškeré náklady Agentury vynaložené pro splnění jejich povinností podle 
této smlouvy. vćemě honoráře za provedeni uměleckého vykonu xýkonnymi umělci. Náklady se pro účely této Smlouxy 
rozumi zejména cestovní náklady a ostatni náklady, které Agentuře či \ýkonným umělcům vzniknou v souvislosti 
S přípravou a zajišťováním provedeni uměleckého výkonu. 

V případě, že Objednatel poruši bod 3.2 této smlouvy. je Agentura oprávněna od této smlouvy odstoupit dle čl. 6.2 této 
smlouvy: nebo je při uskutečnění vystoupení Agentura oprávněna vyfakturovat a Objednatel je povinen uhradit smluvní 
sankcí ve výši 5000.- Kč (slovy: pět tisic korun českých). Splatných na základě faktury vystavené Agenturou. bezhotovostním 
převodem. Splatnost faktııry je nejdéle 14 dni po termínu konání vystoupeni. 

V případě prodlení se zaplacenim odměny dle bodu 4.1 tohoto článku je Objednatel povinen zaplatit Agentuře smluvní 
pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.
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článek 5 
Autorská práva a práva související s autorskými právy 

Agentura prohlašuje, že provedením uměleckého výkonu výkonnými umělci nedojde k zásahu do autorských práv třetích 
osob. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení odpovídá Agentura za škodu, která by Objednateli nepravdivostí tohoto 
prohlášení vznikla. 
Objednatel není oprávněný umělecké výkony Výkonného umělce a jiných Výkonných umělců zaznamenat. 
Objednatel se zavazuje požádat oprávněné ochranné organizace (OSA) o udělení svolení S užitím autorských děl, jeż budou 
prováděna při uměleckém výkonu dle této smlouvy. Seznam skladeb předá Agentura Objednateli bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 5 kalendářních dní po skončení vystoupení. Objednatel se zavazuje uhradit předepsané autorské honoráře a 
poplatky, na které mají tyto ochranné organizace právní nárok. 

článek 6 
Doba platnosti smlouvy, ukončení smlouvy, a porušení smluvních povinností 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jejího podpisu oběma sınluvními stranami do splnění závazků V ní 
uvedených. 

Smluvní strany se dohodly na tom. že Ob_iednatel je oprávněný tuto smlouvu zrušit zaplacením odstupného. V tomto případě 
se tato smlouva zrušuje od doby svého uzavření, když Objednatel oznámí Agentuře, že tohoto práva využívá a určené 
odstupné zaplatí. Odstupné představuje: v době více jak 30 dní před dnem konání koncertu sumu 50% Z finanční částky dle 
článku 4 odst. 4.1 této smlouvy, a v době kratší jak 30 dní 90%. 

Smluvní strany jsou oprávněny předčasně ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou. 

V případě, že umělecký výkon nebude možné uskutečnit z důvodů na straně Objednatele (zejména. nikoli však pouze, 
neuhrazení faktury ve splatnosti dle čl. 4.1 této smlouvy, nedodržení Technických podmínek dle přílohy Č. l k této Smlouvě, 
a dalších ustanovení dle čl. 3 této sınlouvy), zaplatí Objednatel Agentuře sınluvní sankcí ve výší 100 °/0 (sto procent) 
z odměny (dle článku 4.1 této smlouvy), a to do 14 dnů od sjednanćho dne, kdy umělecký výkon měl být proveden, na 
základě faktury vystavené Agenturou. 

Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoli nároků na finanční úhrady v případě, že konání 
akce bude zabráněrıo vdůsledku nepředvídatelné nebo neodvratítelné události ležící mimo vliv smluvních stran, např. 
v důsledku přírodní katastrofy. epidemie, úředního zákazu apod. nebo z důvodů nepředvídatelné nebo neodvratítelné 
události, k níž dojde na straně výkonných umělců, jako jsou např. úraz, úmrtí v rodině, nemoc apod. Odstupující strana je 
povinna shora uvedené skutečnosti druhé straně řádně doložit. 

Ustanoveními této smlouvy o smluvní sankcí není dotčeno právo na náhradu škody. Body smlouvy 4.3.. 4.4.. 6.2.. 6.5.. 
6.6.. nejsou předmětem DPH. 

článek 'I 
Závěrečná ustaııoveııí 

V záležitostech touto smlouvou neupravených se vztahy smluvních stran řídí zák. Č. 89»"20l2 Sb., občanský zákoník, a Zák. 
č. 12 M2000 Sb., Autorský zákon, v platných Zněních, a ostatních příslušných všeobecně závazných právních předpisů. Tato 
smlouva [včetně jejího výkladu, platnosti, plnění, následků jejího porušení a jejího ukončení) se řídí českým právem. 
Pokud některé Z ustanovení této smlouvy je anebo se stane neplatným z důvodu rozporu se zákonem, Ostatní ustanovení 
zůstávají nadále v platnosti a smluvní strany se bez zbytečného odkladu dohodnou na takové změně dotyčného ustanovení. 
aby nová úprava byla co nejbližší úpravě původní. Pokud se v této smlouvě uvádí. že některé její nepodstatné ćásti budou 
mezi smluvními stranami dohodnuté dodatečné po jejim uzavření (resp. tato smlouva umožnuje takoxý tj'/klad). Smluvní 
strany prohlašují, že se před uzavřením této smlouvy dohodly na tom. že tato Skutečnost nemá vliv na platnost či účinnost 
ostatních ustanovení této smlouvy. Žádná ze smluvních stran není oprávněná bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany převést na třetí osobu anebo třetí osoby právo alnebo pohledávku (a to ani za účelem zajištění) vzniklou. 
vyplývající anebo související s touto smlouvou (včetně náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení). 
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních S platností originálu. přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
z nich. 
Tato smlouva je platná okamžikem podpisu všech smluvních stran a účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv dle 
zákona č. 340ı'20l5 Sb. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím. aby tato smlouva byla uvedena v souladu se Zákonem 
č. 340l20lS, o registru smluv, v Informačním systému registru smluv. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Lysá nad 
Labem. Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, aby tato Smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené 
městem“ vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje údaje O smluvních stranách, předmětu smlouvy. čiselném 
označení Smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv 
omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Lysá nad Labem (www.I'nestolysa.cz), a to včetně všech
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pŤipz1ı'l[ı}L=ı:}1 příloh 2.1 dıııiaılxťı. Smluvní .<n`zıı1_\-` I`ıı`0łıìz“ıšuji. že Skııtečımhˇti ıı\“cdcı1ć V této Smlouvć n‹.p<\\1řLı11 za fıbçhoflìhı 

1ı1icmh`I\ˇi èž ucìčluií žwulcııi k _ix:jic}ı užšìí hı z.\uř“c__inıĹ`ni bc? stımovťni _iaık_\"x:Iıkuli daiılšiclı pmìıııínck. 

Plımmżšı \ cškc:'}Ť'ch změn L1 dx›płı`ıl‹ı'ı Ićm smìOu\“_\` jn: \z`17äiı1:4. na fnrımı pi.~ıcmnćł1O dndćıtkıx. 

Fàınlu\.“11í >“1ı`zIıı§.›' |ı1'0hlš1Šu_Ši_ ŽL: si Sınlnuvu pıˇťćcìl)-_ _ì‹:_1ìınL1 ubszıhu \` cclćın :`uZh`čıl1Lı rnzumi ıı rm Lišıkzıx ×\nhL› ×ı›ııhl„1«u \ ınıım 

ubsııhvıııı |ıí'ipu_iuji _<‹\“ć podpisy: 
'ľnlu písemné \“}“hmu\=“cnĹ _~;ı1ıl0Lı\“}-` ı1afıł1I'z1“7.ı1ju \“cŠkcı`áı pí“fl:dSın1Lı\“I'ıi ujednání Sm-in \' Ĺıhıní ncłw i písemné pnıìnhc 

\-“' Ĺ)S[1“a\~'ć Lím: 34. bfrmëı 2(_}22 V dm: ` _(ı__\ 

za Ohjcdn`„ı1ı;`lc` / 

,v ,


