Podle vlastního prohlášení k právnímu jednání zcela způsobilé
smluvní strany
(1)

c)

d) doba trvání produkce _________________________

Nine z.s., IČO 054 60 751, se sídlem Pardubice, Polabiny,
Stavbařů 153, PSČ 530 09, zapsaný ve spolkovém
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl L, vložka 10921, zastoupený panem Vítem
Vojtěchem, předsedou (dále jen „Dodavatel“ nebo
„Nine“)
a

(2)

[IDENTIFIKACE KLIENTA] (dále jen „Klient“)

(dále společně také jen „Smluvní strany“ nebo každá z nich
samostatně jen „Smluvní strana“),
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu
s ustanovením § 1746 odst. 2 s přihlédnutím k § 2586 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto

SMLOUVU O HUDEBNÍ PRODUKCI č. [*]
(dále jen „Smlouva“)

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Dodavatel, který je spolkem, vykonává vedlejší
hospodářskou činnost spočívající zejména v provozování
hudebních produkcí jakožto kapela Nine Orchestra (dále
jen „Kapela“), včetně dodávky ozvučení produkce,
nasvícení produkce, a doprovodného programu dle
aktuální nabídky Nine (tanečníky, moderátory, DJ, video
produkce apod.).
1.2. Klient má zájem o realizaci Hudební produkce, jak je blíže
specifikována čl. 2 níže, ze strany Dodavatele, resp.
Kapely, a to způsobem a za podmínek sjednaných touto
Smlouvou.
1.3. Smluvní strany pro vyloučení pochybností stvrzují, že
pořadatelem akce specifikované v bodě 2.2. písm. a) této
Smlouvy je Klient, přičemž Klient nese s tím související
odpovědnost za celkově zdárný průběh takové akce.
Klient zejména zajišťuje adekvátní prostory, dodržení
časového plánu, splnění technických, bezpečnostních a
dalších podmínek, a to vše způsobem a za podmínek
sjednaných touto Smlouvou.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele provést
na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas hudební
produkci se základními parametry, jak jsou specifikovány
zejména bodem 2.2. této Smlouvy níže a tomu
odpovídající závazek Klienta takovou hudební produkci
převzít a zaplatit Dodavateli za takto řádně a včas
provedenou hudební produkci cenu v souladu s čl. 5 této
Smlouvy. Předmětem této Smlouvy je rovněž vymezení
dalších práv a povinností Smluvních stran souvisejících
s plněním dle předchozí věty.
2.2. Základní parametry hudební produkce jsou:
a)

název akce_________________________________

b) termín produkce ____________________________

čas zahájení produkce _________________________

e)

místo produkce ______________________________

f)

čas technické přípravy ________________________

g)

ozvučení produkce

ANO / NE

h) nasvícení produkce

ANO / NE

i)

popis produkce

____________________________

j)

doprovodný program _________________________

k)

další specifika _______________________________
(dále jen jako „Hudební produkce“).

2.3. Má-li být Hudební produkce realizována bez dodávky
zvukové anebo světelné techniky (písm. g) a h) bodu
2.2.), je Klient povinen zajistit splnění technických
podmínek Kapely dle stage plánu, který je v takovém
případě nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha.
2.4. Dodavatel, resp. Kapela se zavazuje postupovat při
realizaci Hudební produkce dle této Smlouvy s náležitou
odbornou péčí. Dodavatel není oprávněn pověřit
realizací Hudební produkce ani její částí jinou osobu.

3.

POVINNOSTI KLIENTA

3.1. Klient je povinen Dodavateli zaplatit za realizaci Hudební
produkce cenu, jak je sjednáno v čl. 5. této Smlouvy.
3.2. Klient je povinen zajistit pro Kapelu dostatečný čas pro
technickou přípravu, resp. volné pódium nejpozději 1,5
hodiny před stanoveným časem zahájení Hudební
produkce, jak je upraveno bodem 2.2. písm. c) a f).
3.3. Klient je povinen zajistit večeři pro hudebníky a
doprovodný tým Kapely (zvukař, osvětlovač apod.) –
celkem se jedná o 8 osob – a dostatečné množství
nealkoholických nápojů před, během a po skončení
Hudební produkce.
3.4. Klient je povinen zajistit rovněž bezpečné parkování pro
4 osobní vozidla a 1 dodávku v blízkosti místa výkonu
Hudební produkce.
3.5. Klient je povinen poskytnout bezplatný vstup do
prostoru Hudební produkce osobám doprovázejícím
Kapelu.

4.

POVINNOSTI DODAVATELE

4.1. Dodavatel se zavazuje realizovat Hudební produkci pro
Klienta v souladu s touto Smlouvou, a to zejména
v souladu s dohodnutým časem a místem.
4.2. Dodavatel, resp. Kapela se zavazuje vyklidit místo
Hudební produkce nejpozději do tří (3) hodin od
ukončení Hudební produkce.
4.3. Dodavatel se zavazuje poskytnout Klientovi na jeho
žádost veškerou rozumně požadovatelnou součinnost
potřebnou pro zajištění řádného a bezproblémového
průběhu akce, jak je specifikována bodem 2.2. písm. a)
této Smlouvy.

5.

CENA

5.1. Klient je povinen zaplatit Dodavateli za realizaci Hudební
produkce v souladu s touto Smlouvou cenu ve výši [*],Kč (slovy: [*] korun českých) (dále jen „Cena“).
5.2. Cena je splatná ve lhůtě sedm (7) dnů před termínem
realizace Hudební produkce, jak je upraven bodem 2.2.
písm. b) této Smlouvy, a to na základě Dodavatelem
vystavené faktury bezhotovostním převodem na
bankovní účet Dodavatele uvedený na takové faktuře,
nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě
písemně jinak (přičemž Smluvní strany výslovně
připouštějí i možnost e-mailové zprávy anebo SMS
zprávy).
5.3. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že veškeré případné
náklady Dodavatele vzniklé při plnění předmětu této
Smlouvy nebo v souvislosti s ním jsou již zahrnuty v Ceně
a Dodavatel tak nemá nárok na úhradu jakýchkoli
nákladů nad rámec Ceny.
5.4. Je-li Klient v prodlení s jakoukoli platbou ve prospěch
Dodavatele, je Dodavatel oprávněn pozastavit nebo
omezit plnění Klientovi až do úplného zaplacení dlužné
částky. Takové pozastavení nebo omezení nemá vliv na
povinnost Klienta uhradit dlužnou částku v souladu
s touto Smlouvou ani nezakládá prodlení Dodavatele
s plněním dle této Smlouvy, z níž má být plněno v době,
kdy je v prodlení Klient.

6.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A MLČENLIVOST

6.1. Veškeré informace, které je Dodavatel povinen jakožto
správce osobních údajů Klientovi poskytnout v
souvislosti se zpracováním osobních údajů Klienta, je-li
tento fyzickou osobou, jsou uvedeny v Zásadách o
zpracování osobních údajů dostupných na webové
adrese https://www.nine-orchestra.cz/gdpr (dále jen
„Zásady zpracování osobních údajů“).
6.2. Podpisem této Smlouvy Klient – fyzická osoba potvrzuje,
že se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů,
obsahu plně porozuměl a je si vědom rozsahu, způsobů,
doby a právního základu pro zpracovávání jeho osobních
údajů Dodavatelem. Klient – fyzická osoba si je rovněž
vědom svých práv, které mu v souvislosti se zpracováním
jeho osobních údajů náleží.

7.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Tato Smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
7.2. Tato Smlouva se řídí výhradně právem České republiky a
bude vykládána výhradně podle práva České republiky, a
to v maximálním připuštěném rozsahu s vyloučením
aplikace kolizních norem a mezinárodních smluv, které
by, byť zčásti, vedly k aplikaci jiného práva nežli práva
České republiky. Právní vztahy touto Smlouvou
neupravené výslovně a/nebo odchylně se řídí
Všeobecnými obchodními podmínkami Dodavatele,
dostupnými na www.nine-orchesta.cz/vop (dále jen
„VOP“), a v rozsahu ani jimi neupraveném pak
příslušnými obecně závaznými právními předpisy,
zejména občanským zákoníkem. Všechny spory vznikající
z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány v
rámci řízení před obecnými soudy České republiky.

7.3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) originálních
stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po
jednom (1) vyhotovení. Změny a doplňky této Smlouvy
mohou být provedeny pouze vzestupně číslovanými
písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními
stranami.
7.4. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva
nahrazuje veškerá předchozí ústní
nebo
písemná ujednání Smluvních stran vztahující se k
předmětu této Smlouvy.
7.5. Klient podpisem Smlouvy stvrzuje, že obdržel VOP,
seznámil se s nimi, rozumí jim, souhlasí s nimi a
nepovažuje obsah žádného ustanovení VOP za pro sebe
zvláště nevýhodný. Smluvní strany pro právní vztahy
vyplývající z této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení §
1799 a 1800 OZ, pokud jde o dodatečná práva související
s odkazem na VOP.
7.6. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy je nebo
se stane neplatným nebo neúčinným, potom neplatnost
či neúčinnost takového ustanovení nemá a nebude mít
vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení této
Smlouvy, nestanoví-li zákon jinak. Bez zbytečného
odkladu poté, co o kterémkoli ustanovení této Smlouvy
bude Smluvními stranami uznáno nebo pravomocně
rozhodnuto, že je neplatné nebo neúčinné, Smluvní
strany se zavazují nahradit takové neplatné nebo
neúčinné ustanovení Smlouvy novým ustanovením,
které bude platné nebo účinné a bude nejlépe vyhovovat
účelu této Smlouvy.
7.7. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje
jejich pravou a svobodnou vůli, neuzavírají ji v tísni ani za
nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož
připojují své podpisy.
V …………………………………. dne ………………………………… 2021
Dodavatel:

Klient:

za Nine z.s.
Vít Vojtěch, předseda

[*]

