
SMLOUVA O VYSTOUPENÍ 

DALIBOR IANDA 
Kameniclcá 391303.170 00 Prqha 7.ČR 
IČ:12599981.DIČ:CZS30321144 
Bank.spojenl:Česká s,pofitelna Praha 7 
Č.rí.:20101635910800 
Te/:283932005.604 474 435 
E-mail:l111rikan.rec@auf ck.cz 
l<lá/e jen umélec/ 
a 
Méstské stredisko leu/tury a športu 
NámestieA.Hlinku1.953 01 Zlaté Moravce.SR 

Naše kocesµondenčnf adresa„ 

}/Nna jnndo\'ti 

l/11riká11 

Béloml_ýnská 162 

196 00 Pcaf1a 9 

Štatutárny zástupca:Sjmona Holubová·poyerená rjqditeľl<a 
IČ0 :42208033 DIČ :2820009060 
Bank.~pojenie,rVÚB a.s .. číslo účtu: 2968633255/0200 
Vyr-:izuje:PaerlDr.Klaudia Jyanovičová. manažerka kultucv MSK$ Zlaté Moravce 
Te/:+421 905 964 475 
e-mail: mskszlatemoravce@gmail.com 
lrlále jen objednavatel I 

Uzavíraií dne 2. 9.2015 následuiící smlouvu 
o uskutečnéní yystoupenr On Ii bora landy s doprovodem 

1/ Umélec potvrzuje, ie provede / uskutetnf/ um. vystoupe11f 

na základe objednávky ze dne 2.9.2015 
2 / Objednané umélecl<é vys tou pení se uslwtečni dne: 25.9.2015, pátek 

Název alcce: Zlatomoravecký jarmok 2015 
Místo vystoupe11f: Zlaté Moravce,Námestie A.Hlinku 
Začátek vystoupenf: 21:00 llod 
Déflca vys toupenf: 45 min vce/lcu 

/ 15 min ut pred vystoupenlm zvulc.pľfprava nástrojri/ 
Typ vystoupení: half playback+Daliborjanda a 1 kytarista 

živé, unp/ugged+/iŕina Anna jandová,zpév 

3 / Objednavate/ uhradí pŕed vystoupenlm na zál<ladé pŕilože11é zálohové faktu ry č.2015/0SOjan 
následu/fcí : Honorár CZK 70 OOO.-+ náklady na dopravu CZK8 388.-

ti. celkem CZK 78 388. která bude llmélcj zapfacena. v prepočte je to cca 

291 O eur/slovy:SedmdesátosmtisíctNstaosmdesá cosm CZK, 

v eurách cca dvetisícdeväťstodesať eur. / 

+zajišténf noci eh ú pro3-4 osoby v sam. pol<0jfch na j ednu noc, bude upŕesneno 

·f· 



11/ llná utednáni: 

· v rámci této al\ce/vystoupenf/umožnénf prodeje zvulwvých nosičú. 
·poskytnutí tele/on. čísla kontaktní osoby/r egion managera/ na mfsté akce 
·poskytnutí jména,e-mailové adresy a tele/011. čísla zvukaŕe a lcce 
- na plakátech a veškeré propagaci akce uvedení krome Daliborajandy i lifinu Annu landovou 
-vystoupení nebude probflrat béhem doby podáváni rautovélw občerstvení 

12/ Smluv11f strany prolllašuji, že si tuto smlouvu pfečetly, obsalw porozumely, neuzavirajf ji v tfsni 
a za nápadne nevýhodných podmfnek, jejich vúle j e svobodná a prostá omylu, dúkazem toho 
j e vlastnoručnf podpis: 

V Praze dne 2.9.2015 

-V-

"ST„~·t:; STP.ľ;DIS:m 
KU~ l /, ŠPORTU p.o. 

Nl, ~ 4. HUNl<.l.J 1 
953 C • l ' OF'AVCE··· 

·JtJ!l 

Simona Holubová 
poverená riaditeľka MSKŠ 



„, Poz11: Vzhl'lldom na skutolnosľ. že darlovydomfrll umdcaje v Ceskej Republike. zmlu1'11é strany sú 
11ovl11né doclrífuva( Zmluvu medzi Slovenskou Republikou a Ceskou Rrpubllkou o zumedienf d1,ojltého 
1do11e11io a zabránení da1iovému úniku v odbore dnnf z prfjmov a z majetku (m·ecle111i v Zbierke zákonov pod 
ti>lom 238 / 2003). No základe ll. 16 tejto zmluvy bude suma za vytvure11le dielo / umelecky 
vyko11/ zda1lovaná v Slovenske/ Republfke producentom zrdikovou da1lou vo výlke 19%. O odvedení 
lráikovej dane odovzdá producent autorovi porvrdenle, ktoré ~yflado na svojom daňovom úrade. 

llOZPIS: 
llonordf btto.„.„ •.•..• „ „ „„„ ... „„„.79 007 CZK 
No zclariSR/ 19%u 60%.t/.47 404CZI< /.„. 'J 007.-CZK 

llo11orá1' nccrco„„„ „.„ „„„ .„„„„„ ... „„70 000,·CZK 

Nólrrcrda cestowrélro.„„ .. „ „ „.„ .. „„„„.8 388.·CZK 

Celkcm k úl1rad~„. „„„ .„„ .• „ „ „ „„„„.„ „ 78 388,·CZK ·to je cca Z 910 eur 

4/ Umelec se zavazuje dostavit se na m ísto umeleckéllo výlconu dle dispozic objednavatele. 
Umélecké vystoupenf provede svedomité, v daném rozsalw cl/e ujednání s objednavatelem, 
pNpad11é dle pokynú režiséra,dramaturga a prodrtlťce. 

S/ Smluv11f strany jsou opráv11é11y od této sm/ou vy odstoupit, a to z drívodú zakládajfcí 
obj ektív né nemoi nost jejfho plnení. V tomto pNpadé nevznilcá žádné ze smluvnícl1 stran 
nárok na tíhradu škody. 

6/ Ne11slwteč11f -Ii se smluvené vystoupení z viny umélce, j e ten povf 11e11 ulrradit objednavateli 
vzniMou škodu ve výši SO%ceny smluvenéllo ho11orá1-:.e, kterou bude objednatel na umé/ci 
vymállat. V pŕfpadé, že umelec zruší smluvené vystoupenf pfed jelw uskutečnéním, má 
objednatel nárok na 50% částky, která by/a dol1od11uta za toto umélecké vystoupenf / viz 
bod 3 této smlouvyj. 
Bude-Ii vystoupení zrušeno vinou objednavatele ,kte1ý si toto vystoupenf objednal a smluv11é 
potvrdil, vzniká jmenovanému umelci nárok na úhradu vzniklé škody,kterou bude umélec na 
objednavateli vymáhat 50%ceny smluveného llo11oráfe. V pNpadé, že objednavatel zrnší 
smluvellé vystoupení pfed je/10 uslwtetnén fm, má }menovaný umélec nárok na 50% částlcy,která 
byla dol1odnuta za toto umélecké vystoupenf / viz bod 3 této smlouvy/. 

7 / a/ Objednavatel se zavazuje, že v pnibeh1.1 vystoupení nelmdou poi'·/zovány jakékoliv filmové 
záznamy, aťjfž ze strany pofadatelú, tak divá/<1.i. Pokud se takto bude dít, je objed11avatel 
po vinen tomuto zabránit. V pŕfpade natáčení pro poti"eby pofadatele, musí být toto pfedem 
ŕešeno dollodou obou stran, a to písemné. PN nedodrženf tolloto bodu muže být vystoupení 
pFerušeno. 
b/ Ze strany objcdná\1atele bude možné 1wtočit ilustračnf zabéty I< podkladu rozhovorn na l<ameru 
pro títcl Lpracování videoreportáie na intem etovém informnt 11fm kanálu Mesta Zlaté Moravce 
/ www..1/11 temoravcei11fo.i11fo/ 
Umélec soult/asf s 11atočenfm video/ audio zázllamu vystoupení, a to pouze tíryvku dvou maximá/né 
tfí pfs11f. Objednavatel se zavazuje, ie tento video/ a11dio záwam 11epo11žije jole pro komerén(, tak pro 
Reklamní účely lffomé výše uvedeného. Dále tento T.áznam nepoužije v žád11ých médifch lcromé výše 
uvede11él10 ani za účelem vy dá ní 11a Zl'ukovýcli nebo oúrazov.vc/1 11osičícl1 / CD,DVD /,a ani jej 
neposkyrne tf'etí strom?. 

c/ / Nevztalwje sena mobiln í tele/ony, jsou výjimko11. 

8/ PNpad11é spory o 11árocíc/1 vypfývajícíc/1 z této sm/ouvy rozllodujf soudy. 

9/ Smlouva je vylwtovena ve dvou exemplóNcll, lcaidá ze s111/uv11fch stran obdrží po j ednom 
z 11ic/1. 

10/ Sm lo11vo uabJívá plat11osli dnem podpisu. 

-II-
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