
SMLOUVA NA PROVEDENÍ UMĚLECKÉHO VYSTOUPENÍ 
 

Poskytovatel:  
Libor Weiss 
Reklamní a propagační činnost 
Jandova 37/66 
748 01 Hlučín  
IČ: 429 51 381 
DIČ: CZ42951381 
Zapsán v živnostenském rejstříku. 
 

 

Pořadatel:  
Jméno nebo název:  
 
Adresa:  
 
IČ:  
DIČ:  

 

 
 

I. Předmět smlouvy, místo konání a doba vystoupení 
Poskytovatel se zavazuje k provedení uměleckého vystoupení hudební skupiny PINK FLOYD Forever 
formou koncertu.  
Místo konání (přesná adresa):                                                                           
Začátek vystoupení, datum:                                  , čas:                                     
Varianta vystoupení : krátký / (45 min.) / střední (90 min.) / kompletní program (150 min.) 
Kont. osoba poskytovatele: Vítězslav Jiřík, tel.: 722 167 673 nebo Libor Weiss, tel.: 608 728 396. 
Kont. osoba pořadatele:                                        , tel.:                                    
 

II. Náklady na vystoupení hrazené pořadatelem 
Smluvní cena (zvolená varianta se zaškrtne): 
Varianta1: % (procenta) z vybraného vstupného + náklady na dopravu (10 Kč / 1 km): 
Varianta2: dohodnutá pevná cena                              ,-Kč  
Vystoupení bez zajištění hlavní zvukové aparatury: 
Pokud pořadatel akce nezajišťuje hlavní zvukovou aparaturu (PA systém, audiomix, zvukař, mikrofonní 
stojany), je povinen to poskytovateli předem oznámit.  
Náklady za vystoupení se v tomto případě zvýší o                                  ,- Kč.  
Celková cena               ,- Kč (z toho DPH              ,-Kč) bude vyplacena v hotovosti na místě 
vystoupení ihned po jeho skončení (bude fakturována nejpozději dne                            ) 

 
III. Technické a organizační podmínky 

Pořadatel zajistí skupině následující podmínky nutné pro uskutečnění vystoupení: 
1. Všechy podmínky vyplývající z dokumentu STAGE PLAN 
2. Parkovací místo pro dodávku a osobní vůz. 
3. Volný přístup k místu vystoupení  
4. Zabezpečenou (uzamykatelnou) šatnu a prostor k sezení (5 míst). 
5. Nápoje (minerální nebo stolní voda) v množství min. 7,5 litrů.  
6. Čas na přípravu k vystoupení v rozsahu minimálně 45 minut.  

 
IV. Závěrečné ujednání  

1. Zvuková zkouška od                                      do                                    hod.  
2. V případě, že se hudební skupina nedostaví na určené místo a nevykoná sjednané umělecké 

vystoupení, poskytovatel zaplatí pořadateli smluvní pokutu ve výši dohodnuté pevně ceny 
(varianta 2). To neplatí v případě varianty 1. 

3. Uvedené ceny platí při dodržení podmínek uvedených v dokumentu „STAGE PLAN“, který je 
součástí smlouvy. Pokud nebudou tyto podmínky dodrženy a z tohoto důvodu se vystoupení 
neuskuteční, pořadatel akce je povinen uhradit poskytovateli 20% z celkové ceny. 

4. Pořadatel nese plnou odpovědnost za škody na aparatuře a nástrojích v případě účel nesplňujícího 
nebo jinak nevyhovujícího technického zabezpečení (např. zastřešení) a elektrických rozvodů.  

5. Pořadatel se zavazuje ohlásit toto vystoupení příslušným úřadům a zástupci autorských práv.  
6. Smlouva je ve dvou vyhotoveních, obě mají platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom z nich.  
 

Za poskytovatele: 
 
Jméno:                                                              
 
Datum:                                                              
 
Podpis:                                                              

Za pořadatele: 
 
Jméno:                                                              
 
Datum:                                                             
 
Podpis:                                                             


