AMP spol. s.r.o.
SMLOUVA O UMĚLECKÉM VÝKONU
Číslo: 2019/
uzavřená mezi:
Agentura:
Se sídlem:
Bankovní spojení:
IČO:
Právní zastoupení:
( dále jen Agentura)
a
Organizace:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Právní zastoupení:
(dále jen Pořadatel)

Artistic Management Prague, s.r.o.
Pod Novým lesem 9, Praha 6
bank account: EUR 6666364000/2700
IBAN: CZ2627000000006666364000
275736487
Ing. Dagmar Vlčková
Mestské kultúrne stredisko (Katka Matuškovičová)
tel.: 057/775 55 48, e-mail: programove@mskshe.sk
Gorkého 1, 066 01 Humenné
00351865
2021174012

SK91 0200 0000 0000 00731532
Mgr. Marta Helemiková, riaditeľka

uzavírají tuto smlouvu na základě vzájemné shody a ve smyslu ustanovení § 67 a násl. Zákona č.
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon)
I.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem této smlouvy je realizace nastudování a provedení koncertu dle následujících specifik a
zajištění umělců/uměleckého souboru k provedení předmětu této smlouvy.
Město: Humenné
Místo a datum vystoupení: 27. 8. 2019, koncertná sieň kaštieľa
Program a účinkující: NÁVRAT TANGA, účinkují Virtuosi di Praga
Meisl Jan
Vlček Oldřich
Sekora Ondřej
Krouská Anežka
Tupý Martin
Pleva David

Na nábřeží 483/5, 370 01 Č.Budějovice
Dolní Nerestce 14, 398 04 Čimelice
Kunčí 58, Slatiňany
Výletní 119, Liberec 1
Halasova 713, Velké Přílepy
Za mlýnem1721, Hostivice

7410044257
500921154
9803303356
9853142728
7101172056
7412313007

ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

II.

1. Pořadatel se na základě této smlouvy zavazuje, že na vlastní náklady zajistí:
a) prostory pro zkoušky i vlastní výkony dle této smlouvy včetně nezbytného vybavení –
tj. židle na podiu, pořadatelská služba, osvětlení, podium dle dispozic koncertního
mistra, šatny se sociálním zařízením
b) půjčovné notového materiálu a autorské poplatky spojené s provedením vybraných děl
a poplatky související s úpravou notových materiálů
2. Agentura se na základě této smlouvy zavazuje:
a) zajistit pro pořadatele výše zmíněné umělce či umělecké souboru
b) zajistit, aby umělec neměl žádné smluvní závazky, které by bránily provedení
výkonů dle této smlouvy
c) zajistit provedení výkonu umělce v požadované délce a kvalitě, dodržení bezpečnostních a
požárních předpisů v prostoru místa konání.
III.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za provedení výkonu dle této smlouvy se stanoví dohodou smluvních stran ve výši:
honorář
300,- EUR
produkční náklady
940,- EUR
srážková daň
- 57,- EUR
K úhrade
1.183,- EUR
Pořadatel se zavazuje uhradit smluvní částku převodem na účet agentury.
IV.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit pro nepředvídatelné okolnosti, které nastaly bez jejich
zavinění a pro které na nich nelze spravedlivě požadovat plnění vyplývající z této smlouvy.
Nepředvídatelnými skutečnostmi se pro účel této smlouvy rozumí – válka, úmrtí, vážné onemocnění,
či v případech tzv. „vyšší moci“, jako je zemětřesení, povodeň, státní nařízení. Důvody odstoupení od
smlouvy musí být druhé straně oznámeny neprodleně po vzniku uvedené skutečnosti.
V.

ZVLÁŠTNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Práva a povinnosti
neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními autorského zákona a občanského
zákoníku.Veškeré změny, či doplňky této smlouvy musí mít písemnou podobu a musí být podepsány
smluvními stranami.Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze stran obdrží
po jednom výtisku. Kontraktní osobou za pořadatele:
Jméno: Katarína Matuškovičová
Telefon: +421948 734 448
E-mail: programove@mskshe.sk

V Praze dne: 16.7.2019

………………………………………………….
AMP spol. s.r.o.

v Humennom, 30. 7. 2019

………………………………………...
MsKS Humenné

