
HUDEBNf NAKLADATELSTVf, VYDAVATELSTVf, UMELECKÁ, PRODUKČN[ A REKLAMN[ AGENTURA 

SMLOUVA 
o zprostredkování vystoupení hudební skupiny OLYMPIC 

(dá le také jen "Smlouva") uzavrená mezi 

BEST I.A., a.s. 
se sídlem Osadní 324/12a, Holešovice, 170 OO Praha 7, Česká republika 
IČO: 00505579,DIČ : CZ00505579, e-mail: dagmara@bestia.cz 
zapsaná v obchod ním rejstríku vedeném Mestským soudem v Praze, oddíl B, vložka 285 
zastoupená Dagmarou Durecovou- reditelkou a členem predstavenstva 
(dá le také jen "Zprostredkovatel") na strane jed né 

a 

Poradatel: Dom kultúry Sereď 
se sídlem: Školská 118/1, 926 Ol Sereď 
IČO : 31871798 , DIČ:2021005965 , e-mail: frantisek.cavojsky@gmail.com 
zapsaná v obchodním registru rozpočtová organizace mesta Sereď 
zastoupená panen Mgr. Františkem Čavojským - reditelem 
Bankovní spojení: SK7409000000005036688751 

(dá le také jen "Poradatel" ) na strane druhé 

(dohromady dá le také jen "smluvní strany" nebo jednotlive "smluvní strana") 

1. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

2. 

2.1. 

Úvodní ujednání 

Zprostredkovatel je umeleckou a produkční agenturou exkluzívne zastupující hudební skupinu 
OLYMPIC (dále také j en "Olympic") a jako takový je oprávnen zprostredkovávat verejná 
vystoupení této hudební skupiny i jejích jednotlivých členô a sjednávat s poradateli techto 
vystoupení podmínky prevedení a užití umeleckých výkona uvedené hudební skupiny i jejích 
jednotlivých člena. 

Poradatel je poradatelem samostatného, níže specifikovaného koncertu Olympicu v Seredi 
(dá le také jen "Vystoupen ľ' )v rámci Seredského jarma ku . 

. " 
Na základe toho, co je konstatováno v bodech~.l. a 1.2. Smlouvy, se smluvní strany dohodly 
na uzavrení této Smlouvy, která vymezuje zpasob, rozsah, dobu, zprostredkovatelskou 
odmenu i platební podmínky a další podmíni<Y Vystoupení, jakož i práva a povinnosti 
smluvních stran, které se Smlouvou a s uvedeným Vys~oupením souvisejí. 

Vystoupení 

Zprostredkovatel se zavazuje zprostredkovat a zajistit živé vystoupení hudební skupiny 
OLYMPIC ve složení: Petr Janda, Milan Broum, Jirí Valenta, Martin Vajgl (dohromady dále 
také jen "Čienové Olympicu"), na tomto Poradatelem porádaném Vystoupení: 
(a) Povaha Vystoupení: koncert Olympicu 
(b) Datum konání Vystoupení: 22.6.2018 
(c) Místo konání Vystoupení: Sereď, amfiteáter, ul. Parková 
(d) Kapacita sálu:do 1 700 osob 
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(e) Zvuková zkouška: 
(f) Začátek vystoupení: 21.30 
(g) Délka Vystoupení: 60 min. 
(h) Název Vystoupení: OLYMPIC 

3. Práva a povinnosti Zprostredkovatele 

3.1. Zprostredkovatel se na základe Smlouvy a v jejích intencích zavazuje svým jménem a na své 
náklady zajistit: 
(a) Účast a vystoupení hudební skupiny OLYMPIC ve složení uvedeném v bodu 2.1. Smlouvy 

na Vystoupení specifikovaném v bodu 2.1. písm. (a) až (h) Smlouvy. 

3.2. Zprostredkovatel se také zavazuje svým jménem a na své náklady zajistit prepravu hudebních 
nástrojô a dalšího vlastního technického vybavení Olympiku (tak, jak je specifikováno 
v Príloze č. 1, která tvorí nedílnou součást Smlouvy) do místa Vystoupení i nazpet, použití 
tohoto technického vybavení pri Vystoupení (včetne zvukové zkoušky) a součinnost 
technického personálu Olympiku pri instalaci uvedeného technického vybavení v sále, pri 
Vystoupení (včetne zvukové zkoušky) i pri následném odvozu zmíneného technického 
vybavení. 

3.2.1. Krome toho, co pro umístení, instalaci a použití vlastního technického vybavení Olympiku 
(včetne zvukového pultu a svetelného pultu, jejich pripojení i obsluhy) vyplývá z Prílohy č. 1 

3.3. Zprostredkovatel se zavazuje zajistit, aby se Členové Olympiku i technický personál Olympiku 
dostavili na místo Vystoupení včas. Zprostredkovatel ani oni sami však nenesou odpovednost 
za jejich prípadné zdržení vzniklé behem cesty na místo Vystoupení nebo v míste Vystoupení 
z dôvodu vyšší moci či mimorádné, nepredvídatelné a neprekonatelné prekážky (včetne 
prípadného úrazu kteréhokoli z nich). 

4. Práva a povinnosti Poradatele 

4.1. Poradatel se na základe Smlouvy a v jejích intencích zavazuje svým jménem, na své náklady a 
na své nebezpečí zajistit: 
(a) Pronájem a vybavení všech prestor potrebných pro realizaci Vystoupení (včetne 

zabezpečení náležité a nepretržité dodávky elektrické energie), postavení pódia pro 
Vystoupení , požadovaných šaten v zákulisí (včetne jej ich požadovaného stavu, zarízení a 
vybavení) a potrebné místní technické vybavení (včetne zvukové aparatury a svetelné 
aparatury), to vše podle technických požadavkô, které vyplývají ze Smlouvy, včetne 
její Prílohy č. 1. 

(b) V zákulisí (a to v nejbližší možné vzdálenosti od pódia): (A) 2 čisté a bezpečne 
uzamykatelné šatny pro Členy Olympiku, pričemž každá z nich bude po celou dobu 
související s Vystoupením (včetne zvukové zkoušky) splňovat všechny následující 
požadavky: minimální teplota 21° C, tekoucí pitná studená i teplá voda, kvalitní mýdlo, 
čisté ručníky, zrcadlo, vešáky s ramínky na kostýmy, (B) čisté a uzamykatelné WC v 
bezprostrední blízkosti obou šaten (které budou mít po celou uvedenou dobu k užívání 
pouze Členové Olympiku), pričemž na tomto WC musí být: čisté ručníky, tekoucí studená 
i teplá voda, kvalitní mýdlo a toaletní papír. Každá z obou šaten bude po celou uvedenou 
dobu dále vybavena: 2 stoly umístenými u zdi (na hudební nástroje), gaučem + 
minimálne dvema kresly, teplým občerstvením a obloženými mísami (pripravenými 
z čerstvých su rovin), čerstvým pečivem, čerstvým ovocem a zeleninou, nealkoholickými 
nápoji, a to: kávou - espressem, stolními vodami, coca-colou i nealkoholickým pivem a 
ihned po Vystoupení také tremi lahvemi kvalitního červeného vína (nejlépe francouzské), 
každou o obsahu % litru. 



(c) Na pódiu po dobu zvukové zkoušky i po dobu samotného Vystoupení pro Členy Olympicu 
4 čisté malé ručníky a 4 x 0,5 l neperlivé vody. 

(d) Místní technické vybavení, včetne součinnosti kvalifikovaného technického a obsluhujícího 
personálu, podle požadavkô vyplývajících ze Smlouvy, včetne její Prílohy č. l, a ze 
Zprostredkovatelem schváleného písemného harmonogramu prípravy a realizace 
Vystoupení, včetne stavby a prípadného zastrešení pódia, ozvučení, osvetlení, zvukové 
zkoušky a pra behu samotného Vystoupení (dá le také jen "Harmonogram"). 

(e) Parkování motorových vozidel Olympiku, na hlídaném parkovišti v blízkosti místa konání 
Vystoupení, včetne nepretržité ostrahy všech techto motorových vozidel po celou dobu 
jej ich parková ní na uvedeném míste, a to jak pred zvukovou zkouškou, pri ní a po ní, tak 
i pred samotným Vystoupením, pri nem a po nem. Poradatel prohlašuje a zavazuje se, že 
odpovídá Zprostredkovateli, jakož i všem prípadným jiným poškozeným osobám, za 
veškeré škody na techto vozidlech nebo na vecech, které se v nich nacházejí, vzniklé 
jejich poškozením, zničením či odcizením. Poradatel se dále zavazuje, že pri vykládání 
nástroja a aparatury z uvedených motorových vozidel i pfi nakládání nástrojti a aparatury 
do nich zabezpečí po celou zmínenou dobu nepretržitou prítomnost ochranky u techto 
motorových vozidel 

(f) Rádné a včasné splnení všech technických, stavebních, protipožárních, bezpečnostních, 
zdravotních, hygienických a ekologických požadavkti a podmínek, týkajících se sálu 
(včetne jeho usporádání, vybavení, zarízení, sedadel, prípadných míst k stá ní, osvetlení, 
vetrání, vytápení, WC, vchodti, východti, nouzového osvetlení, nouzových východô atd.), 
pódia (včetne jeho prípadného zastrešení), zákulisí (včetne šaten a WC), všech ostatních 
souvisejících prostor (včetne chodeb, schodišť atd.) a všestranné bezpečnosti divákô, 
účinkujících i veškerých dalších prítomných osob, které pro porádání takových verejných 
vystoupení vyplývají z právních predpisô a technických norem, platných v míste a čase 
konání Vystoupení. 

(g) Odbornou zdravotní službu v míste Vystoupení pri zvukové zkoušce i pred Vystoupením, 
pri nem a po nem 

S. Další ujednání 

5.1. Kontaktními osobami pro rešení technických otázek souvisejících s Vystoupením jsou: 
(a) Kontaktní osobou na strane Zprostredkovatele: za techniku Petr Kovanda, mobilní 

telefon: +420 775 567 676, na míste road manager Milan Vojtíšek +420 602 268 282 
(b) Kontaktní osobou na strane Poradatele, která má na starosti zabezpečení všech 

technických požadavka týkajících se Vystoupení: , e-mail: 
mobilní telefon: 

5.2. Smluvní strany se dohodly, že: 
(a) Zvuková zkouška musí být ukončena do ... hod. 
(b) Poradatel zajistí otevrení sálu pro diváky v ... hod. 

5.3. Poradatel se dá le zavazuje svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí: 
(a) Rádne a včas pripravit a zabezpečit Vystoupení (včetne zvukové zkoušky), a to po stránce 

společenské, technické, stavební, protipožární, bezpečnostní, zdravotní, hygienické i 
ekologické. 

(b) Zabezpečit, aby pri Vystoupení (včetne zvukové zkoušky): (A) nebyly nikým (tzn. ani 
diváky) porizovány zvukové, obrazové nebo zvukove-obrazové záznamy umeleckých 
výkona Olympiku ani žádného z Členô Olympiku a (B) uskutečňovány žádné rozhlasové, 
televizní Či jakékoli jiné prenosy techto umeleckých výkona ani jakékoli jiné zpôsoby jejich 
šírení. (Veškeré výjimky vyžadují písemný souhlas Zprostredkovatele, udelený na žádost 
Poradatele, a splnení všech prípadných podmínek, stanovených Zprostredkovatelem pro 
jeho udelení. 



(c) Dodržet všechny dodatečné organizační a produkční pokyny Zprostredkovatele, které 
Zprostredkovatel zašle jakkoli (tzn. i e-mailem) Poradateli po uzavrení této Smlouvy. 
(Zprostredkovatel se pritom zavazuje, že tyto jeho dodatečné pokyny nebudou zásadne 
v rozporu s uzavrenou Smlouvou.) 

(d) Rádne, včas a v souladu s platnými obecne závaznými právními predpisy získat svolení 
k verejnému provozování umeleckých del, která budou užita pfi Vystoupení, od 
príslušných autorských organizací (OSA) a zaplatit jim za to. (Zprostredkovatel pritom 
dodá Poradateli repertoárový list.) 

5.4. Tato Smlouva v žádném prípade neopravňuje Poradatele ani jakoukoli tretí osobu ke 
komerčnímu využití jmen a príjmení, podobizen, obrazových snímka a/nebo obrazových, 
zvukových či zvukove-obrazových záznamO anebo jiných projeva osobní povahy Člena 
Olympiku ani žádného z nich. (Veškeré výjimky vyžadují predchozí písemný souhlas 
Zprostredkovatele a splnení všech prípadných podmínek, stanovených Zprostredkovatelem pro 
jeho udelení.) 

5.5. Poradatel odpovídá za všechny škody na zdraví, na živote a na majetku, vzniklé ČlenOm 
Olympicu, kterémukoli z nich, členOm jejich doprovodu (včetne technického personálu 
Olympicu) nebo Zprostredkovateli (včetne osob zastupujících Zprostredkovatele či jednajících 
za neho) v souvislosti s Vystoupením či s jeho prípravou (ledaže byly prokazatelne zavineny 
výlučne temito poškozenými), a to predevším pokud byly zpOsobeny nedodržením platných 
obecne závazných právních predpisO o bezpečnosti a o ochrane zdraví, jiných platných obecne 
závazných právních predpisO anebo platných technických norem Poradatelem nebo jakoukoli 
fyzickou či právnickou osobou na jeho strane. 

5.6. Poradatel bere na vedomí a souhlasí s tím, že: (A) Vystoupení slouží jen k prevedení 
umeleckých výkonll Olympiku a Členll Olympiku, (B) po celou dobu Vystoupení a plll hodiny 
pred ním i po nem nesmí na pódium vstoupit žádná jiná osoba než technický personál 
Olympiku a Clenové Olympiku a (C) žádná jiná fyzická osoba nebo právnická osoba nesmí toto 
Vystoupení Olympiku využít ke své prezentaci, k prezentaci svých názorll či k prezentaci 
čehokoli jiného (ledaže by k tomu mela predchozí písemný souhlas Zprostredkovatele). To vše 
se Poradatel zavazuje zajistit jak pri Vystoupení, tak i v jakékoli souvislosti s ním. 

5.7. Poradatel se také zavazuje svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí zajistit a zaplatit 
ubytování pro Členy Olympiku a jejich doprovod (včetne technického personálu Olympicu), a 
to konkrétne: (A) osm jednolôžkových pokojll ve Zprostredkovatelem schváleném hotelu 
kategorie A**** v blízkosti místa vystoupení a (B) 2 + 1 stání v krytém hotelovém parkingu 
tohoto hotelu pro motorová vozidla Olympicu, to vše v termínu 22.6.2018 

5.8. Poradatel bere na vedomí a souhlasí s tím, že pri nedodržení technických nebo jiných 
podstatných podmínek Vystoupení, vyplývajících z této Smlouvy, včetne její Prílohy č. 1, či 
z Harmonogramu, mllže Zprostredkovatel anebo Členové Olympiku odmítnout uskutečnit 
Vystoupení nebo pokračovat v nem. (V takovém prípade podle bodu 6.5. Smlouvy obe zálohy 
zprostredkovatelské odmeny pripadají Zprostredkovateli jako smluvní pokuta, ujednaná 
smluvními stranami pro uvedený prípad, a to bez nároku Poradatele na jakoukoli náhradu, 
kompenzaci nebo jakékoli jiné plnení Zprostredkovatele.) 

5.9. Zprostredkovatel i Poradatel se zavazují poskytnout si navzájem rádne a včas veškerou 
potrebnou součinnost, nezbytnou k naplnení účelu Smlouvy, a to bez nároku na jakoukoli 
zvláštní odmenu, náhradu nebo jakékoli jiné plnení druhé smluvní strany, neuvedené v této 
Smlouve. 

5.10. Jakékoli (byť i jen částečné) postoupení, prevod, zastavení nebo zatížení práv, nárokO, 
pohledávek, povinností či závazkll Zprostredkovatele vllči Poradateli, vyplývajících ze Smlouvy 
anebo jakkoli s ní souvisejících, ve prospech jakékoli tretí osoby (tretích osob) je možné jen 
s predchozím písemným souhlasem Zprostredkovatele. 



5.11. Podle ujednání smluvních stran se v právních vztazích mezi Zprostredkovatelem a 
Poradatelem, vyplývajících z této Smlouvy nebo jakkoli s ní souvisejících, nepoužijí ustanovení 
§ 557, § 1764 až § 1766, § 1793 až § 1795 a § 1805 odst. 2 občanského zákoníku České 
republiky č. 89/2012 Sb., v platném znení (dá le také jen "OZ"). 

5.12. Zprostredkovatel i Poradatel prohlašují a potvrzují, že výše všech smluvních pokut, 
dohodnutých v této Smlouve, byla smluvními stranami ujednána vždy s prihlédnutím 
k hodnote a významu jednotlivou smluvní pokutou zajišťované povinnosti (povinností) 
príslušné smluvní strany. 

5.13. Smluvní strany se také dohodly, že v prípade, byla-li by kterákoli ze smluvních pokut, 
dohodnutých v této Smlouve, snížena soudem podle ustanovení § 2051 OZ, zôstává 
zachováno právo oprávnené smluvní strany na náhradu škody ve výši, v jaké její škoda 
prevyšuje částku určenou soudem jako primerenou, a to bez jakéhokoli dalšího omezení. 

5.14. Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o obsahu Smlouvy (zejména o 
všech organizačních a finančních ujednáních smluvních stran, která jsou v ní obsažena), jakož 
i o veškerých dalších skutečnostech, o kterých se dozví pri uzavírání nebo plnení této Smlouvy 
či v jakékoli souvislosti s tím. 

6. Zprostredkovatelská odmena a platební podmínky 

6.1. Smluvní strany se dohodly, že zprostredkovatelská odmena Zprostredkovatele za 
zprostredkování Vystoupení hudební skupiny OLYMPIC (tak, jak vyplývá z této Smlouvy) činí 
510.000,-- Kč 

6.1.1. Tato dohodnutá zprostredkovatelská odmena predstavuje úplnou cenu uvedeného Vystoupení 
(koncertu) Olympiku, placenou Poradatelem Zprostredkovateli. (Tím však nejsou dotčeny 

prípadné další platební povinnosti Poradatele, související s Vystoupením, které vyplývají z této 
Smlouvy, včetne její Prílohy č. 1.) 

6.1.2. Pokud jde o DPH, je tato částka osvobozena od platby DPH, pokud je poradatel plátcem 
DPH. Pokud poradatel není plátcem DPH, bude částka navýšena o 21% DPH. 

6.2. Poradatel je podle dohody smluvních stran povinen zaplatit Zprostredkovateli dohodnutou 
zprostredkovatelskou odmenu dvema zálohami na základe písemných zálohových faktur 
Zprostredkovatele takto: 
(a) První zálohu ve výši 102.000,-- Kč + 21% DPH pri podepsání smlouvy, nejpozdeji však 
16.2.2018 včetne. - -
(b) Druhou zálohu ve výši 408.000,-- Kč + 21% DPH do dne 13.6.2018 včetne. 

6.2.1. Obe tyto platby budou uskutečneny bankovním prevodem na bankovní účet Zprostredkovatele 
na základe vystavených zálohových faktur. 

6.2.2. Každá z uvedených plateb se podle dohody smluvních stran považuje za zaplacenou až 
okamžikem pripsání celé její částky na bankovní účet Zprostredkovatele uvedený v záhlaví 
Smlouvy. 

6.2.3. Zprostredkovatel je povinen zaslat Poradateli písemný daňový doklad do peti pracovních dnô 
od data koná ní Vystoupení. 

6.2.4. Vzhledem k ustanovení Článku 7 odst. 1. Smlouvy mezi Českou republikou a 
Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanení a zabránení daňovému úniku 
v oboru daní z príjmu a z majetku, v platném znení, bude príjem 
Zprostredkovatele související s dohodnutou zprostredkovatelskou odmenou, 



vyplacenou Poradatelem Zprostredkovateli, zdanen daní z príjmO v České 
republice. 

6.3. Prípadné bankovní poplatky spojené s platbami ze zahraničí, placenými na základe této 
Smlouvy nebo v jakékoli souvislosti s ní, ponese vždy príjemce každé takové jednotlivé platby. 

6.4. V prípade, že Poradatel zruší Vystoupení (aniž by pritom šlo o prípad uvedený v bodu 7.3. 
nebo 7.7. Smlouvy) a prokazatelne oznámí tuto skutečnost Zprostredkovateli nejpozdeji do 
dne 12.3.2018 včetne, pripadá podle dohody smluvních stran první záloha 
zprostredkovatelské odmeny ve výši 102.000,-- K4 Zprostredkovateli jako smluvními stranami 
ujednaná náhrada za blokování termínu. V takovém prípade pritom Poradatel není povinen 
za platit Zprostredkovateli druhou zálohu zprostredkovatelské odmeny ve výši 408.000,-- K4. 

6.5. V prípade, že Zprostredkovatel nebo Členové Olympiku odmítnou uskutečnit Vystoupení či 
pokračovat v nem z dôvodu prokazatelného nedodržení techn ických nebo jiných podstatných 
podmínek Vystoupení, vyplývajících ze Smlouvy, včetne její Prílohy č. 1, či z Harmonogramu, 
které mel podle této Smlouvy zajistit Poradatel, pripadá podle dohody smluvních stran celá 
zprostredkovatelská odmena Zprostredkovateli jako smluvní pokuta, ujednaná smluvními 
stranami pro takový prípad, a to bez nároku Poradatele na jakoukol i náhradu, kompenzaci 
nebo jakékoli jiné plnení Zprostredkovatele. 

6.6. Poradatel se zavazuje, že rádne a včas splní všechny své platební povinnosti vôči 
Zprostredkovateli, které vyplývají z této Smlouvy. 

6.7. Ocitne-li se Poradatel v prodlení se zaplacením kterékoli platby vyplývající z této Smlouvy, je 
povinen zaplatit Zprostredkovateli krome dlužné částky také úrok z prodlení ve smluvními 
stranami ujednané výši pal promile z dlužné částky za každý den tohoto prodlení. 

6.7 .l. v prípade, že toto prodlení Poradatele presáhne 5 dní, je Zprostredkovatel krome toho 
oprávnen z uvedeného dôvodu písemne odstoupit od Smlouvy s účinky ke dni doručení 
zmíneného odstoupení druhé smluvní strane. (Tím není dotčeno právo Zprostredkovatele vôči 
Poradateli na náhradu škody.) 

7. Trvání Smlouvy 

7.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvá ní ode dne jejího uzavrení do 23.6.2018 včetne. 

7.2. Tuto Smlouvy lze vypovedet pouze písemnou dohodou obou smluvních stran. 

7.3. Smluvní strany se dohodly, že pokud se Vystoupení neuskuteční prokazatelne: (A) bez 
zavinení smluvních stran v dôsledku vyšší moci nebo mimorádné, nepredvídatelné a 
neprekonatelné prekážky (napr. v prípade prírodní katastrofy, epidemie, úredního zákazu 
apod.) či (B) bez zavinení Člena Olympiku v dôsledku vyšší moci anebo mimorádné, 
nepredvídatelné a neprekonatelné prekážky na strane Olympiku nebo Člena Olympiku či 
nekterého z nich (napr. pri vážném onemocnení, úrazu, dopravní nehode, úmrtí v rodine 
apod.), je každá ze smluvních stran oprávnena z takového dôvodu písemne odstoupit od 
Smlouvy se zpetnými účinky a bez práva smluvních stran na jakoukoli náhradu, kompenzaci 
a nebo jakékoli jiné plnení. 

7.4. Zprostredkovatel i Poradatel se vzdávají práva domáhat se zrušení svých závazka z této 
Smlouvy soudem podle ustanovení § 2000 odst. l a 2 OZ. 

7.5. Neuskuteční-li se Vystoupení bez zavinení Zprostredkovatele a Člena Olympiku z jiných 
dôvodô, než z tech, které jsou uvedeny v bodu 7.3. Smlouvy (napr. z dôvoda vyplývajících 
z boda 5.8. a 6.5. Smlouvy), je Poradatel povinen zaplatit Zprostredkovateli celou částku 
odpovídající dohodnuté zprostredkovatelské odmene jako smluvní pokutu, ujednanou 



smluvními stranami pro takový prípad. (Tím není dotčeno ujednání smluvních stran obsažené 
v bodu 6.4. Smlouvy.) 

7.6. Poradatel prohlašuje a potvrzuje, že je rádne a úplne pojišten pro prípad všech škod 
zpôsobených neuskutečnením Vystoupení, a to se sjednanou výší pojistného plnení 
odpovídající nejméne výši dohodnuté zprostredkovatelské odmeny uvedené v bodu 6.1. této 
Smlouvy. 

7.7. Neuskuteční-li se Vystoupení výlučne v dasledku zavinení Zprostredkovatele nebo Člena 
Olympiku, je Zprostredkovatel - pokud se smluvní strany nedohodnou na náhradním datu 
konání Vystoupení - povinen vrátit Poradateli všechny jím zaplacené zálohy dohodnuté 
zprostredkovatelské odmeny, a to bankovním prevodem na bankovní účet Poradatele uvedený 
v záhlaví Smlouvy nejpozdeji do čtrnácti dna od sjednaného data konání neuskutečneného 
Vystoupení. (Tím není dotčeno ujednání smluvních stran obsažené v bodech 5.8. a 6.5. 
Smlouvy.) 

7 .8. Odstoupením od Smlouvy ani jejím zrušením jakýmkoli jiným zptlsobem nejsou dotčena 

ujednání smluvních stran obsažená v bodech 4.1. písm. (f), 5.4., 5.5., 5.7., 5.8. 5.10. až 5.14., 
6.3. až 6.5., 6.7.,7.5., 7.8., 8.1. a 8.2. Smlouvy, která v takovém prípade platí i nadále. 

8. Záverečná ujednání 

8.1. Tato Smlouva i veškeré právní vztahy mezi Zprostredkovatelem a Poradatelem, založené 
Smlouvou nebo jakkoli s ní související, se podle dohody smluvních stran rídí platným právním 
rádem České republiky, a to predevším - nevyplývá-li ze Smlouvy neco jiného - príslušnými 
ustanovení mi občanského zákoníku České republiky č. 89/2012 Sb., v platném znení. 

8.2. Veškeré neshody, spory a nároky, vyplývaj íd ze Smlouvy nebo jakkoli související se Smlouvou 
či s jejím porušením, ukončením anebo neplatností, budou rešeny smírnou cestou. Nepodarí-li 
se vyrešit takovou neshodu, spor nebo nárok smírne, bude k rízení o nem podle dohody 
smluvních stran vždy vecne príslušný odpovídající soud České republiky, pričemž obe smluvní 
strany dohodou podle ustanovení § 89a občanského soudního rádu České republiky č. 
99/1963 Sb., v platném znení (dále také jen "OSR"), sjednaly - pro všechny prípady, kdy to 
OSR pripouští - místní príslušnost tohoto soudu podle sídla Zprostredkovatele v dobe uzavrení 
Smlouvy. 

8.3. Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána v českém jazyce ve dvou rovnocenných 
stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. 

8.4. Ned íl nou součástí Smlouvy jsou tyto její Prílohy: 
(a) Príloha č. 1: Technická a další specifikace Vystoupení. 

8.5. Veškeré zmeny nebo doplňky Smlouvy vyžadují souhlas Zprostredkovatele i Poradatele a 
písemnou formu v podobe postupne číslovaných smluvních dodatka. 

8.6. V prípade, že nekteré ustanovení Smlouvy se - ať už vzhledem k platnému právnímu rádu 
České republiky, nebo vzhledem k jeho zmenám - ukáže neplatným, zdánlivým či neúčinným 
anebo nekteré ustanovení chybí, zastávají ostatní ustanovení Smlouvy touto skutečností 

nedotčena . Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení príslušného platného 
obecne závazného právního predpisu české republiky, které je svou povahou a účelem 
nejbližší zamýšlenému účelu Smlouvy, nebo - není-li takového ustanovení platného obecne 
závazného právního predpisu České republiky - zpôsob rešení vyplývající z obchodních 
zvyklostí. 

8.7. Tato Smlouva nabývá účinnosti jejím podpisem Zprostredkovatelem a Poradatelem. (Tím není 
dotčeno ustanovení bodu 8.7.2. Smlouvy.) 



8.7.1. Zprostredkovatel jako navrhovate! Smlouvy vylučuje podle ustanovení§ 1740 odst. 3, poslední 
veta, OZ prijetí nabídky této Smlouvy Poradatelem s dodatkem nebo odchylkou. 

8.7.2. Nabídka této Smlouvy, učinená Zprostredkovatelem Poradateli, je časove omezená. Nezašle-li 
Poradatel jedno vyhotovení jím podepsaného návrhu Smlouvy poštou nazpet Zprostredkovateli 
na adresu jeho sídla, nebo e-mailem uvedenou v záhlaví Smlouvy, nejpozdeji do sedmi dnô 
od obdržení obou návrhô Smlouvy, podepsaných Zprostredkovatelem, platí, že tato Smlouva 
nebyla uzavrena. 

V Praze dne 1.2.2018 V Seredi dne t?.F ?'--(. hl/ 

Zprostredkovatel: 

/ 
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Príloha č. 1 
Tato príloha je nedílnou součástí Smlouvy o 
zprostredkování vystoupení skupiny Olympic 

Požadavky na technické zabezpečení 2016 l 2017 

Venujte prosím pozornost temto technickým požadavkum , predejdete tím prípadným 

nedorozumením. Tento Rider je nedílnou součástí smlouvy a jakékoliv nedodržení 
technických požadavku ze stran dodavatele muže mít za následek vypovezení smlouvy a 

prípadné postihy vyplívající ze smlouvy mezi a.s.BEST I.A. a poradatelem akce. 

Prosíme o potvrzení všech níže uvedených bodu nejpozdeji 4 týdny pred vystoupením 
skupiny Olympic, tým sk. Olympic je otev;ený k diskusi, která pavede k úspešné 
realizaci vystoupení. 
Vám i dodávaná technická zaľízení, P.A. systém, mixážní pult, svetelný park a jakékoliv 

zmeny, prosím konzultujte s mistrem zvuku sk. Olympic panem Kovandou. 
info@petr-kovanda.cz tel. +420 775 567 676 
Na míste se stará o Olympic road manager- Milan Vojtíšek- tel. 602 268 282 s ním 

konzultujte príjezd, stavbu,šatny,caterring 

Dodavatelé jsou povinn i na požádání predložit platné certifikáty zpusobilosti dodávaného 
zarízení (hliníkové konstrukce, el. rozvadeče etc. ) 

Stagehands : 
Pri príjezdu a odjezdu sk. Olympic 3-4 pomocníky na stehování nástrojové aparatury. 

Požadavky podium : 
Minimálni rozmery pódia Divadla l Kulturní domy 6 x 5 š,h. - Výška od pódia min. 5 m. 

Drumriser 3m x 2m x 40 až 60 cm, š, h, v. 
Keyboardriser 3m x 2m x 40 až 60 cm, š, h, v. 

Pódium musí být čisté , suché a pripravené pred príjezdem sk. Olympic, P .A. systém a 
svetelný park funkční a pripravený k okamžitému použití. 

Open Air: 
Minimální velikost pódia pro 8 x 6 x 1 š, h, v. 
Support minimálne 8 x 7 x 6 s P.A. + P.A. wing 

Zastrešené pódium s boky a zadní plochou krytou nepromokavou a nehorlavou tkaninou. 

Volný príjezd k pódiu, zastrešené místo pro vykládku a nakládku nástrojové aparatury sk. 
Olympic. 

Festivaly: 
Zázemí pro prípravu nástrojové aparatury pokud možno nezávisle na prubehu akce. 
Dva pojízdné praktikábly cca 40 cm výšky pro bicí a klávesy o rozmérech 3 x 2 metru a 
minimálne 30 minut na prestavbu. Pokud praktikábly nebudou pojízdné, je potreba na 
prestavbu 50 minut. 

Backstage : 
Nekurácká, uzamykatelná, osvetlená, v zime vytápená šatna pro 1 O osob. 
Žid le, stu l, poprípade gauč pro 1 O osob, zrcadlo, el. zásuvky. 
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Čisté , v zimé vytápéné toalety v bezprostrední blízkosti šaten a pódia. 
Umyvadlo s tekoucí vodou, mýdlo, papírové ručníky. 

Parkování: 
Hlídané stání vozu sk. Olympic a techniky co nejblíže místu konání akce. 

Proud: 
240 Voltu. -Zdroj pro zvukový a nástrojový systém oddelený od zdroje napájení svétel. 

Rádi bychom tímto upozornili že 200 Voltu v síti opravdu nestačí, pokud jste si védomi 
nedostatečného príkonu vaší napájecí soustavy, prosíme ve Vašem vlastním zájmu, 
zajistéte agregát schopný vyvinout dostatečné napájení ke zdárnému prubéhu akce. 

Škody: 
Lokál ní produkce, poprípade dodavatel tech. zarízení je plné zodpovedná za prípadné 
škody na zarízení sk. Olympic vinou špatného zajišténí technických požadavku, chybou 
obsluhy, prípadné vinou nedostatečného zajišténí proti živlum . 

Ubytování: 
Hotel minimálne 4 ****se snídaní. 3 ***Hotely a penziony po konzultaci s a.s. BEST I.A. 
8x jednolužkový pokoj 
1 x dvoulužkový pokoj 

Jmenovité: 
1/1 - Petr Janda 
1/1 -Milan Broum 
1/1 - Jirí Valenta 
1/1 - Martin Vajgl 
1/1 - Lukáš Jílek- kytarový technik 
1/1 - Petr Kovanda - zvukar 
1/1 -Mirek Hron- druhý ridič- týká se pokud Olympic jede na Slovensko 
1/1 - Jan Hýbl - ridič 

% - Milan Vojtíšek- road manager, ridič + Lada Griningerová - prodejce CD 

Potvrzení hotelu prosíme minimálne 2 týdny pred vystoupením. 

Pokud je nutný príjezd skupiny vice než 4 hodiny pred vystoupením z dtivodu 
zarazení predkapely, nebo prtibehu akce, prosíme o zajištení vhodného ubytování 
pro členy sk. Olympic a doprovodného týmu. 

Občerstvení l Catering : 

9 x teplé jídlo ( napr. guláš, smažený Fízek, pečené kure) 
+ 3 obložené mísy, pečivo , zelenina, ovoce 

9 x 1,5 L Voda neperlivá 
4 x 0,5 L Voda neperlivá 
2 x 2L Cala ( Original, Cherry ) 
1 x 1 L Cala originál 
2 x Nealkoholické pivo ( Birell ) 
3 x 0,71 kvalitní červené víno, nejlépe francouzské 

2 
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Espresso- prístroj + káva. Ne varná kanvice a instantní káva! 

Zvuk: 
PA odpovídající parametrum akce včetne frontfills, prípadné outfills, zavéšený nebo 
postavený mimo plochu pódia ( Adamson, d&b audiotechník, L acoustics, JBL, Meyer 
Sound, Martin Audio, Nexo, Turbosound, KV2 audio, etc. ) schopný bez zkreslení 
dosáhnout 11 O dBA v každém m ísté hrací plochy. 

Kopie značek svetových výrobcu P.A. systemu v žádném prípade neakceptujeme, 
ujistete se prosím zda Váš dodavatel disponuje originální technikou. 

Rízení procesoru v místé F.O.H. 

Systém o dostatečném výkonu k rádnému zajišténi akce musí být správne umístén, sei'ízen a nastaven 

proškolenou a zkušenou osobou v oboru. Systém nesmi být nijak limitován a omezován se strany 

dodavatele. Zodpovedná osoba bude v prubéhu akce k dispozíci. 
Zvukai'i sk. Olympic bude umožnen neomezený pi'ístup do všech parametru a nastavení P.A. Systému . 

Pri obsluze musí být dodržena veškerá bezpečnostní pravidla a normy die platných zákonu tak aby nedošlo 

k újmé na zdraví členu sk. Olympic, doprovodného týmu a audience. 
Skupina Olympic si vyhrazuje právo pi'i nedodržení téchto základních bezpečnostn ich pravidel od smlouvy 

odstoupit bez jakýchkoliv nároku ze strany poi'adatele . 

Pozice F.O.H. mixážního pultu : 
F.O.H. mixážní konsole musí být umísténa uprostred približne ve 213 hrací plochy, na 
zemi. Nikdy NE na praktikáblu, na nebo pod balkonem. 

F.O.H. mixážní konsole : 
Analogové konsole: minimálni set up 32 mono IN - 4 stereo IN - 8 VCA nebo GROUP-
6 AUX. Každý kanál musí být opatren ménitelnými LF a HF filtry a dvémi plné 
parametrickými MlD filtry. 
Všechny profesionálni konsole s výše uvedenými parametry jsou OK. 
( MIDAS XL - Heritage, Soundcraft MH, AMEK, Yamaha P4000, A&H etc. ) 

Digitálni konsole : MIDAS, Yamaha CL5, M7C,PM5D, Soundcraft Vi l Si, INNOVASON, 
Behringer X32, A&H ilive, DIGCO 01 l D5 etc. Minimálne však 32 IN l 16 OUT. 

V prípade použití digitálních konsolí prosíme vždy o čistou scénu pred 
započetím zvukové zkoušky sk. Olympic. 

F.O.H. Master: 
1x EQ 2x31 band 113 octave ( Klark Teknik, etc .. ) 

F.O.H. Dynamic: 
6 channels GATE ( Drawmer, etc .. NE compressor s Gate ale plnohodnotný GATE) 
6 channels Compressor 

F.O.H. FX: 
1 x Stereo Reve rb Processor ( Lexicon PCM, 300, 480, TC Electronic M5000, M One ) 
1x Stereo Delay Processor ( TC Electronic 2290, D.Two) 
1x Stereo Multiefects processor (Yamaha SPX 990) 

3 
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F.O.H. Audio: 
1x CD Player 

F.O.H. komunikace : 
1x vypínatelný TALKBACK mie. 
1x lntercom s prepojením na pódium. 
Svetla na konsoli a FX Rack. 

Monitoring : 
Skupina Olympic používá IN EAR monitoring a vlastní monitorový mixážní pult se 
stageboxem pro pripojení ke stávajícímu systému. 
Pokud bude nutné využití j iného monitorovacího zarízení bude oznámeno s dostatečným 
predstihem. 

Mikrofony: 
Skupina Olympic používá výhradné mikrofony Beyerdynamic. 

Stage Box : 
Preferovaná pozice vašeho StageBoxu pro pripojení našeho monitorového pultu je v prava 
z pohledu diváka, zde je také pracovišté kytarového technika. Viz. Stage Plot. 

Svetla: 
Svetelný park adekvátní velikosti a typu akce, minimálne : 

Zadní strana : 

8 x wash (Robe, Clay Paky, GLP, Mac) 

8 x beam (Ciay Paky Sharpy, Robin Pointe, Mac Beam) 
Hazer {Unique, Robe, MDG), (mlha), 
Samostatný ventilátor 

Prední strana : 
4x ARRI 

4x wash (Robe, Clay Paky, GLP, Mac) 
2x Bl inder 4-lite 

Svetelný Pu lt : 

Avolites Pearl (Tiger) 

Backdrop: 
Využití a rozmer Backdropu bude v prípade použití oznámen s dostatečným predstihem . 

V prípade jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat. 

4 
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OLYMPIC ST AGE PLOT 

l. BO IN 
2. BO OUT - OPTIONAL 
3. SNARE TOP 
4. SNAR[ BOTI 
S. HH 
6. Tl 
7. T2 
a. n 
9. T4 
10. OH L 

l l. OH R 
12. BASS O.I. 
13. BASS MIC 
14. GTR 
15. GTR SPARE - OPTIONAL 
16. ACG O.I. 
17. KURZWEIL L - XLR 
18. KURZWEIL R - XLR 
19. OOEPFER L - XLR 
2 . O PFER R - XLR 

21. YAMAHA L - XLR 
22 . YAMAHA R - XLR 
23. -- SPARE --
24 . -- SPARE --
25 . VOX MILAN 
26. VOX PETR 
27. VOX JIRKA 
28. VOX MARTIN 
29. -- SPARE --
30. LINE FROM FOH- TBK 

GUITAR CASE 
STAGETECH 

MONITOR CONSOLE 

STAGE RACK 
lEM RACK 

31. -- SPARE --
32 . - -SPARE --

Schéma pripojení monitorového systému sk. Olympic k systému stávaj ícímu. 
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OLYMPIC STAGE BOX F.O.H. ST AGE BOX· CONSOLE CHANNEL 
c;_. • ·'""-' .. 

IN 
OLYMPIC 

MIC STAND NOTE IN 
F.O.H. ST AGE 

INSERT 
STAGE BOX BOX 

"''""" · ·~ -- - ,., __ , ............ ·--- -- - ·--
01 BD OWNMIC SMALL BOOM 01 BD GATE 

Ot! BDOUl ONLY ON TOUR SMALL BOOM 02 SN TOP GA'lE 

03 ~N TOP OWNMIC CUP O N 03 SNBOT 

()/.. SNBOTI OWNMIC C UP ON Ol.. HH 

05 HH OWNMIC SHORT BOOM os l l GATE 

06 TI OWNMIC CUP ON Ob T2 GATE 

07 i 2 OWNMIC CUP ON 07 l3 GA1E 

OB T3 OWNMIC C UP ON CB 14 GATE 

09 14 OWN MIC C UP ON 09 O H L 

l ú OHL OWNMIC T.A.LLBOOM 10 OHR 

11 OHR OWNMIC: I"ALLBOOM 11 BASS LINE COMPRESSOR 

12 BASSUNE XLR 12 BAS$ MIC COMPRESSOR 

13 BAS$ MIC OWNMIC SHORTIJOOM 13 GTR 

11- Gl R OWNMIC SHORTBOOM l f. ACG 

15 GTR O NLY ON TOUR 15 KURZWEIL L 

16 .A.. eG DJ. BOX 16 KURZWEIL R 

1 l KURZV.'El l l XLR 17 DOEPFER L 

1 ~ KJRZ'NEIL R XLR 18 DOEPFER R 

19 DOEPFER L XLR 19 YAMAHA L 

20 DOEI'FER R XLR ' 20 YAMAHAR 

21 YAMAHA l XLR 21 VOX MILAN COMPRESSOR 

22 YAMAHAR XLR 22 VOX Pti'R COMPRESSOR 

23 23 VOX JIRKA COMPRESSOR 

2f- 2t: VOX MARTIN COMPRESSOR 

2~ VOX MILAN OWN MIC TALLBOOM 25 

26 VOX PETR OvVN MIC TALLBOOM 26 

21 VOX MILAN OWNMIC 1ALLBOOM 2'/ 

:d8 VUXMARI'IN OWNMIC fALLBOOM 28 

~9 '29 

Jú 30 

J1 31 

32 32 
···-~----·~ .... ------·~ -

V prípade použití digitálních F. O.H. konsolí prosíme vždy o čistou scénu pfed započetím 
zvukové zkoušky sk. Olympic. Pokud ne víte jak se to delá je na čase pfečíst si manuál 
nebo požádat dodavatele Vašeho mixážního pultu o vysvetlení. 

Čistou scénou se rozumí: 
Scéna bez Channel Name, EQ, Comp, Gate, Master EQ, etc. :) Deku jí. 

6 

",. 

(r-!l 


