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Smlouva o provedení uměleckého vystoupení

Kterou mezi sebou uzavřeli smluvní strany:

Umělec : 

Jaroslav Parči 

U Hostína 1777, 250  22 vval�

IČO : 74463211

Banka : Česká spořitelna

IBAN : CZ31  2          21 65024 6 23

dále jen jako  manager

a

Pořadatel: 

Obec Tomášovice

Ing. Ján Mičuda - starosta obce

Partizánska 132, 8250 506 , Tomášovce

IČO:   316474

DIČ: 2 212501 23

Banka : Prima banka Slovensko , a. s

IBAN : SK28 506          6  48508 7  1

dále jen jako pořadatel

 I.předmět smlouvy, místo a čas konání vystoupení

Umělec se zavazuje k provedení uměleckého v�stoupení pro pořadatele na základě smlouv�. Jedná 
se o hudební v�stoupení 

místo konání akce : sportovní areál Tomášovce, Slovensko

datum konání akce: 4.2.2 12 , 12:   - 21:   -  hodinové v�stoupení 

Kontaktní  osobou  pro  řešení  v�stoupení  je:   manager  Markéta  Hamplová,  emeil  : 
marketahamplova@post.cz, tel : +42 /734 237 243
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II.Honorář za vystoupení a platební podmínky

• Za uskutečnění v�stoupení bude umělci pořadatelem v�placen honorář ve výši 77  euro

Platební podmínk�: 1503 euro bude v�placeno nejpozději 2 dni před v�stoupením na 
uvedený účet, zb�lých 617 euro bude v�placeno na místě nejpozději před začátkem 

v�stoupení. 

III.Technické a organizační podmínky

        Pořadatel zajistí umělci následující podmínk� nutné pro provedení v�stoupení:

• Samostatnou uzam�katelnou šatnu.

• Občerstvení: nápoje (nealko, pivo, káva) a jídlo v případě delšího pob�tu. Není zahrnuto do 
odměn� za v�stoupení.

• Ub�tování pro 50 osob ( 1 místnost 3 osob�, 2 místnost 2 osob� ) , hrazeno pořadatelem 

• Parkovací místo pro osobní vůz.

• Během v�stoupení bezpečnost umělce a jeho v�bavení.

IV.Závěrečné ujednání

• Umělec se zavazuje, že se dostaví v den v�stoupení na místo konání akce s dostatečným 
předstihem min. 3  minut před začátkem v�stoupení nebo v čase zvukové zkoušk�. Výkon 
provede  osobně,  svědomitě  a  v celém  sjednaném  rozsahu  s plnou  odpovědností za  
společenské a umělecké v�znění.

• V případě,  že  se  umělec  nedostaví  na  určené  místo  a  nev�koná  sjednané  umělecké 
v�stoupení  dle  odst.  1  tohoto  článku  je  povinen  pořadateli  zaplatit  smluvní  pokutu 
odpovídající  výši  sjednané  odměn�.  Umělec  se  zprostí povinnosti platit  smluvní  pokutu  
v případě, že jednoznačně prokáže, že na jeho straně existovala překážka nastalá nezávisle 
na  jeho vůli,  která  mu  zabránila  splnit  smlouvou  uloženou  povinnost.  Existenci  takové 
překážk� je umělec povinen pořadateli písemně oznámit bez zb�tečného odkladu poté, co 
se o ní dozvěděl. 
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• Umělec není povinen provést umělecké v�stoupení a přesto mu náleží sjednaná odměna 
v případě,  že  pořadatel  nesplní  podmínk�  této  smlouv�  specifkované  v článku  III.  této 
smlouv�.

• Pořadatel nese plnou odpovědnost za poničení aparatur�, nástrojů, v�bavení umělce při 
nedodržení podmínek stanovených touto smlouvou. Týká se především venkovní produkce, 
jestliže  pořadatel  nezajistí takový  přístřešek,  ab�  nedošlo  k  částečnému  či  trvalému 
znehodnocení hudebních nástrojů, aparatur� a osobních věcí umělce. V takovém případě je 
pořadatel povinen nahradit vzniklé škod�.

• V případě neočekávaného zrušení akce ze stran� pořadatele, je pořadatel povinen zaplatit 
smluvní  pokutu  ve  výši  50  %  z částk�  sjednaného  honoráře  ve  prospěch  umělce  na 
bankovní účet  21650246 23/ 2   do 150. dne od data sjednané akce.

• Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na dobu ode dne podpisu této smlouv� do 
dob� konání v�stoupení.

• Smluvní  stran�  se  zavazují  o  obsahu  této  smlouv�,  jakož  i  o  souvisejících  ujednání, 
zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám.

• Smlouva je v�hotovena ve dvou provedení, obě mají platnost originálu a každá ze stran 
obdrží jednu z nich.

  


