Smlouva o zajištění pódiové techniky
uzavřená dne xxxxxxxxxxxxx mezi:

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
IČO:
(Dále jen objednavatel na straně jedné)

a

Tomáš Hubený
Lexova 2259, Pardubice, 53002
IČ: 76674479
tel.:+420 736686311, email: thubeny@seznam.cz
(Dále jen zhotovitel na straně druhé)

Smlouva o dílo podle ustanovení § 536 a následující Obchodního zákoníku
číslo 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů
I . Záruky stran
1.1

Objednavatel prohlašuje, že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a není ve svých právech ve vztahu k této
smlouvě omezen třetími osobami.

1.2

Zhotovitel je fyzickou osobou - podnikatelem, podnikajícím na základě živnostenského listu.
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn smlouvu uzavřít a není ve svých právech ve vztahu k této smlouvě
omezen třetími osobami.

II. Předmět smlouvy
2.1

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále uvedených zajistit pro objednatele ozvučení zvukovou technikou a
základní osvětlení kulturní akce
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-

-

začátek produkce se rozumí moment, kdy technika uvedení v bodě 2.1 musí být připravena pro užívání
objednavatelem nebo začíná klidový mezičas před produkcí stanovený objednavatelem, který se musí
dodržet.
konec produkce se rozumí moment, kdy končí povinnost techniky pro použití objednavatelem.

III. Cena a platební podmínky
3.1

Objednavatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za realizaci předmětu smlouvy - odst. 2.1
Cena za pronájem techniky je xxxxKč, (slovy xxxxxxxxxx korun). Dodavatel není plátce DPH. Cena je
konečná.

3.2

Platební podmínky za plnění předmětu smlouvy byly dohodnuty následovně :
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Platba proběhne v hotovosti nejdéle do konce produkce na základě řádně vyplněného daňového dokladu.
V případě neuhrazení faktury v termínu splatnosti, bude účtován objednavateli penalizační poplatek ve výši
0,5 % z celkové částky za každý den z prodlení .

IV . Další ujednání
4.1

Objednavatel se zavazuje zajistit za účelem plnění předmětu smlouvy:
Přívod el. energie min. 32A/380V P+E+N(pětikolík) ve vzdálenosti max. 10m od pódia. Pokud není možno, tak
lze po předchozí dohodě jinak. Dohoda musí být stanovena minimálně 5 dní před produkcí.
přístup na místo konání akce min. 4 hodiny před začátkem produkce za účelem přípravy techniky
zabránění vstupu třetích osob na pódium a do bezprostřední blízkosti techniky. V případě, že se tak nestane
a vznikne jakákoliv škoda, ať už materiální nebo duševní na majetku zhotovitele nebo kapely, je
pořadatel povinen tuto škodu uhradit v plné výši.

4.2
4.3
4.4

Předmětu této smlouvy se nesmí užít k jiným účelům, než ke splnění povinností vyplývajících z této.
Bez souhlasu není povoleno pořizovat jakékoliv obrazové či zvukové záznamy produkce
Při nedodržení smluvních podmínek má zhotovitel právo od smlouvy bez odkladu odstoupit, aniž by
byla dotčena ostatní práva zhotovitele z této smlouvy vyplývající .

V . Storno podmínky
5.1

Objednavatel se zavazuje při odstoupení od této smlouvy zaplatit zhotoviteli stornovací poplatek následovně:
- 30 až 10 dní před termínem plnění
30 % z dohodnuté ceny
- 9 až 3 dní před termínem plnění
50 % z dohodnuté ceny
- 2 dny před termínem plnění
100 % z dohodnuté ceny

VI. Závěrečná ustanovení
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Otázky touto smlouvou neupravené se řídí z.č. 513/1991 Sb ve znění pozdějších předpisů.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen po předchozí dohodě obou účastníků formou písemných
dodatků.
Smlouva je sepsána ve dvou exemplářích stejné právní síly z nichž obdrží každý z účastníků jedno
vyhotovení podepsané oběma stranami.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a jako takovou ji
stvrzují svými podpisy.

V ........................................... dne ......................

---------------------------------------za zhotovitele

-----------------------------------za objednavatele

Tomáš Hubený
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