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AGENTÚRA RADOSŤ 
tel: 00420 556 821 193.. 00420 608 441 223, www.agenturaradost.cz 

SMLOUVA 
UMELECKÉ VYSTOUPENÍ 

ABBA + ROBBIE WILLIAMS revival (POP STARS) 

L SMLUVNÍ STRANY 
Vera Rubáčová, Umelecká agentúra Radost. Francouzská 1190, 742 21 Kopfivnice, 
ČR, IČO: 73008907 (dále jen agentúra). 
a 
Mesto Senec, Mestský úrad, Mierové nám. 8, 903 15 Senec, IČO: 305065, 
DIČ:2020662273, kont.os.na místé + GSM: 00421 903726727 Žilincová 

2. PREDMET SMLOUVY 
Agentúra se zaväzuje, za podmínek dále uvedených zajistit vyše uvedené vystoupení. 
Poŕadatel se zaväzuje za zajišténí a radné provedení vystoupení uhradit niže uvedenou 
dohodnutou cenu. 
Místo konaní akce: Slnečné jazerá JUH (pri železničnej stanici) 
Dátum a čas vystoupení: 24.6.2011, Abba: cca 21.30 - 22.20 hod 

Robbie Williams: cca 22.30-23.15.(45 minút) 
Zkouška (pfíjezd): cca 21.00 hod 
Uhradit agentúre smluvní částku ve výši: 32.200,-Kč. V cene jsou zahrnutý veškeré 
náklady a odmeny související s reaíizací vystoupení a honoráru. 
Celkem částka (honorár, doprava): 32.200,-Kč bude vyplacena: pŕevodem do 
21.6.2011 na základe zaslané faktúry č.ú. v ČR: 86-6377550237/0100, IBAN: 
CZ2001000000866377550237. SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX. 
Pri nedodržení termínu splatnosti bude účtováno penále ve výši 0,5% dlužné částky 
denné. Tím není dotčeno ani omezeno právo agentúry na náhradu škody. 

3. ZÁVÄZKY AGENTÚRY 
a, Zajistit vystoupení tak, aby probéhlo ve stanovenou dobu. 
b, Realizovat vystoupení v plné kvalite a v uvedeném rozsahu. 

4. ZÁVÄZKY POŔADATELE 
a, Zajistit a uhradit kvalitní ozvučení a zvukaŕe. Technické podmínky: viz príloha. 
JménoaGSMnazvukaŕe:00421 905901319 
b, Zajistit bezpečnost účinkujících v zákulisí a na pódium. Poŕadatel odpovídá za 
prípadné úrazy a majetkové škody vzniklé v souvislosti s vystoupením, pokud nebyly 
prukazné zavinený účinkujícím. Zajistit poŕadatelskou službu, která zamezí prístupu 
diváku do prostom šaten a na pódium. 
c, Zajistit povolení vjezdu k mi stu konaní akce (k pódiu) pro motorová vozidla. 
Poŕadatel ručí za zabezpečení ochrany vozidel umélce od pŕíjezdu do odjezdu z mi sta 
konaní vystoupení. 
d, Zajistit dostatečnou propagaci vystoupení (v rámci možnosti poŕadatele). 
e, Zajistit kvalitní osvetlení (v rámci možnosti poŕadatele). 
f, Zajistit uzamykatelnou šatnu se zrcadlem. tekoucí vodou a toaletou šatnu ( stul, 5 x 
židle, véšák na kostýmy, zrcadlo, svetlo). V rámci možnosti poŕadatele. 
g, Zajistit a uhradit občerstvení pro 5 osôb (minerálni voda, káva, drobné obč.). 
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h, V prípade konaní vystoupení venku, zajistí poŕadatel dostatečné zastrešení místa 
vystoupení tak. aby prípadné nepríznivé počasí nenarušilo negatívne vystoupení 
umélce. jeho zdraví a jeho aparatúru. Teplota na jevišti minimálne 16°C. V prípade 
nepŕíznivého počasí, pokud bylo vystoupení plánováno do nevhodných prostor pro 
takové počasí, je poŕadatel povinen zajistit pro konaní koncertu srovnatelné v krytých 
prostorech. 
i, Zajistit ohlásení a povolení vystoupení s obecné závažnými predpisy. 
j, Touto sinlouvou se neudéluje pofadateli svolení ke komerčnímu použití jmen, 
podobizeň, obrazových snímku a obrazových zvukových záznamu, či jiných projevú 
osobní povahy výkonných umélcú, ani jej ich souboru. Za nedovolené zásahy do 
osobních práv výkonných umélcú Ize požadovat zadostiučinéní. 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
Pokud bude vystoupení znemožnéno v dúsledku nepfedvídatelné nebo neodvratitelné 
udalosti ležící mimo smluvní strany, napríklad prírodní katastrofa, epidémie, úŕední 
zákaz apod., nebo z dúvodu nepŕedvídatelné a neodvratitelné udalosti na strane 
vystupujících, napŕ.vážné onemocnení, úraz, úmrtí v rodine, závada na vozidle béhem 
cesty na vystoupení apod., maj í obé strany právo od této smlouvy odstoupit bez 
jakvchkoli nároku na finanční úhradu vzniklé škody. Odstupující strana je povinná 
neprodlenč informovat druhou stranu o nove vzniklých skutečnostech a následné 
druhé strane ŕádné doložit. Umelec má však právo na náhradu skutečných nakladú od 
poradatele, pokud se na mi sto vystoupení dostavil. Malý zájem o vstupenky a 
nepríznivé počasí nejsou duvodem k odstoupení od smlouvy. 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENÍ 
Pokud se vystoupení neuskuteční z jiných duvodú než z dúvodu odstoupení podíe 
bodu 5., je poŕadatel povinen zaplatit agentúre celou odmenu uvedenou v bode 2 
Pokud nebude celková částka uhrazena v uvedeném termínu, umelec nevystoupí a 
náleží mu 100% honorár. Zruší-li agentúra smluvné potvrzené vystoupení, obrátení 
navráti poŕadateli smluvné dohodnutou částku za vystoupení, pokud j i poŕadatel již 
uhradil. 
Neuskuteční-li se vystoupení zavinením agentúry, je tato povinná uhradit poŕadateli 
náklady prokazatelné a účelne vynaložené v souvislosti s poŕádáním vystoupení 
(maximálne do vyše sjednaného honoráre). 
Veškeré dodatky této smlouvy musí býl učinený písemnou formou a se souhlasem 

obou strán. Smlouva je vyhotovená ve dvou stejnopisech, z nichž každý má silu 
originálu smlouvy. Jedno vyhotovení náleží agentúre a jedno poŕadateli. 
1 x potvrzenou smlouvu zašlete obratem zpét agentúre do 7 dnu po doručení. Bude-li 
agentúra zajišťovat umélce pro poradatele v takovém termínu, že nebude možné ve 
stanovené lhuté smlouvu vrátit potvrzenou, muže poŕadatel smlouvu potvrdit e-mailem 
s následným zaslaním potvrzené smlouvy. 

„podpísané"" 
..podpísané" 


