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Smlouva o provedení uměleckého výkonu 

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a 

v souladu s ustanoveními § 67 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Barbora Krčková, Lábkova 29, 318 00, Plzeň 

r.č.: 895412/2617 

bank. spojení: 216993355/0300 

(dále jen dodavatel) 

a 

Městská část Praha-Kunratice se sídlem K Libuši 7/10, 148 00, Praha 4 - Kunratice 

zast.: Ing. Lenkou Alinčovou – starostkou 

IČO: 00231134 

(dále jen objednatel) 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Předmětem této smlouvy je závazek Barbory Krčkové (dále jen „dodavatel“) k provedení 

uměleckého výkonu hudební kapely Epigon na 4. kunratickém plese pořádaném MČ 

Praha-Kunratice dne 21. 1. 2023 v souladu s repertoárovým listem, který je přílohou 

této smlouvy jako její nedílná součást a závazek objednatele k zaplacení odměny za 

řádně provedený umělecký výkon. 

2. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn jednat za soubor a jednotlivé fyzické osoby na 

základě řádně uzavřených smluv o provedení uměleckého výkonu v rozsahu stanoveném 

touto smlouvou. 

Termíny plnění: 

Začátek plesu: 19:00 hod. 

Začátek vystoupení kapely Epigon: 20:00 hod. 

Délka vystoupení kapely Epigon: 20:00 – 01:00 hod. 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno na poradě č. 10 ze dne 19. 12. 2022. 

 

3. POVINNOSTI DODATELE 

1. Dodavatel i členové kapely Epigon jsou povinni se dostavit na místo určení dle čl. 2. této 

smlouvy, provést svůj umělecký výkon dle nejlepších schopností a ve stanoveném 

rozsahu při dodržení veškerých smluvních ujednání, dále ze své strany zajistit vše 

nezbytné pro řádný průběh moderace dle čl. 2, tj. hudební nástroje a veškeré další 

potřeby. 

2. Dodavatel i členové kapely se dostaví na místo uměleckého výkonu s dostatečnou 

časovou rezervou. 

3. Dodavatel i členové kapely jsou povinni dbát bezpečnosti a ochrany zdraví a zabraňovat 

případným majetkovým škodám. Dále jsou dodavatel i členové souboru povinni dbát 

pokynů objednatele vztahujících se k programu plesu. 

4. Nedostaví-li se dodavatel a soubor ve smluveném termínu k provedení uměleckého 

výkonu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100% sjednané odměny. 



To neplatí v případě, že dodavateli v provedení uměleckého výkonu zabrání mimořádná 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 

5. Dodavatel souhlasí s tím, aby byly objednatelem nebo jím určenými osobami pořízeny 

fotografie a audiovizuální záznamy při provádění uměleckého výkonu. Dodavatel tímto 

poskytuje objednateli licenci k pořízení záznamu uměleckého výkonu a k jeho užití dle § 

71 odst.2 zákona č.121/2000 Sb. Odměna za poskytnutí tohoto oprávnění je zahrnuta 

v odměně dle čl. 5 odst.1 této smlouvy. 

4. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

1. Objednatel se zavazuje zajistit umělci vhodné podmínky nutné k provedení kvalitního 

uměleckého výkonu. 

2. Objednatel nenese odpovědnost za případné škody vzniklé na nástrojích, a veškerém 

dalším vybavení a potřebách nutných k provedení uměleckého výkonu užitých umělcem 

při plnění této smlouvy. 

5. ODMĚNA 

1. Za hudební vystoupení dodavatelem vyplatí objednatel souhrnnou odměnu (dále jen 

„honorář“) ve výši 38.000 Kč (slovy: třicetosmtisíc korun českých).  

2. Tento honorář je souhrnný a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací uměleckého 

výkonu dodavatele i souboru včetně cestovních nákladů. 

3. Honorář bude vyplacen po úspěšné realizaci uměleckého výkonu bezhotovostním 

převodem na účet dodavatele nejpozději do 10 dnů od realizace uměleckého výkonu.  

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena 

v evidenci smluv MČ Praha-Kunratice, která bude veřejně přístupná. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 

dodavatel.  

3. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., 

 autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

 zákoník.  

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.  

 

Příloha, která je nedílnou součástí této smlouvy: 

Repertoárový list souboru 

V Praze dne: V Praze dne: 

 

……………………………     ………………………….. 

        za objednatele       za dodavatele 

 

 


