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se sídlem    Na Zákopě 587/2, 772 00 Olomouc 
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I. Předmět a účel smlouvy 

1.    Předmětem této smlouvy je dohoda smluvních stran o spolupráci k zajištění programu pro objednatele za 
podmínek a v rozsahu touto smlouvou přesně vymezených. 

2.    Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souladu s jejich vůlí a obecně 
závaznými právními předpisy. 

II. Předmět smlouvy 

1.    Předmětem této smlouvy je závazek ITM dle požadavků objednatele zajistit v dohodnutém termínu, na 

dohodnutém místě a za smluvními stranami výslovně sjednaných podmínek kulturní program pro akci 
pořádanou objednatelem. 

2.       Smluvní strany dohodly, že ITM zajistí pro akci objednatele  název akce  vystoupení umělce či umělců  

jméno v rámci programu objednatele, či, v případě, že tak bude stranami touto smlouvou stanoveno, 
v rámci programu vytvořeného ITM. 

3.       Smluvní strany dohodnou na specifikaci vystoupení umělce a to specifikací termínu a místu konání, 
specifikací programu akce, technické specifikací akce a časových rozsahem programu umělce. 

III. Závazky ITM 

1.       ITM se zavazuje zajistit program umělce specifikovaný v článku II bodě 3. této smlouvy. V případě, že tak 

bylo smluvními stranami výslovně dohodnuto, zavazuje se ITM vytvořit celkový program akce objednatele, 
a to na základě údajů a požadavků objednatele. ITM nenese náklady na vytvoření takového programu ani 
náklady spojené s provedením jednotlivých bodů programu s výjimkou programu umělce. ITM rovněž není 
povinno jakkoli zajišťovat další body programu akce. 

2.       ITM se zavazuje, v případě, že umělec je zaměstnancem ITM, či osobou s ITM spolupracující, uvolnit 
umělce v termínu konání akce a v termínu konání případné generální zkoušky programu akce.  

3.       ITM se zavazuje zajistit pro danou akci objednatele příslušnou ozvučovací a osvětlovací techniku v rozsahu 

a technických parametrech nezbytných pro řádné provedení programu umělce, včetně obsluhy a jejich 
dopravu na místo, není-li dohodnuto jinak. 



4.       ITM se zavazuje výlučně pro zhotovení letáků a plakátů upozorňujících na konání výše specifikované akce 

objednatele poskytnout objednateli, v případě, že objednatel o toto projeví písemně zájem, údaje a 
označení ITM a umělce. 

5.       ITM se zavazuje na vyžádání objednatele poskytnout objednateli podklady pro hlášení OSA. 

6.       ITM se zavazuje informovat před konáním akce příslušného umělce, či příslušné umělce o zákazu požívání 
alkoholických nápojů a omamných a psychotropních látek po celou dobu trvání programu umělce. 

 IV. Závazky objednatele 

 1.       Objednatel se zavazuje v dohodnutém termínu a v plné výši uhradit sjednanou cenu na účet ITM uvedený 
v záhlaví této smlouvy. 

2.       Smluvní strany sjednají cenu za jednotlivé úkony. Ceny jsou vždy uváděny bez DPH 

3.       Objednatel se zavazuje zajistit občerstvení umělcům a pracovníkům techniky ITM, zejména pak 

nealkoholické nápoje. Veškeré občerstvení a jiné osobní požitky umělce a pracovníků techniky jdou k tíži 
objednatele a nelze je odepisovat z celkové částky za honorář či produkci.  

4.       Objednatel se zavazuje v souladu s příslušným zákonem v případech tímto zákonem uvedených informovat 

OSA a uhradit příslušné poplatky, tyto poplatky jdou v celém rozsahu k tíži objednatele. Objednatel rovněž 
plně odpovídá za nesplnění, či nikoli řádné splnění této povinnosti, jakož i za veškeré škody ITM a třetím 
osobám porušením této povinnosti vzniklé. 

5.       Objednatel či jiné osoby smí pořizovat zvukový, obrazový, nebo zvukově-obrazový záznam až po dohodě 
se zástupci agentury. 

6.       Objednatel se zavazuje poskytnout náležitě zabezpečená parkovací místa pro všechna pro zajištění 

programu umělce nezbytná vozidla a to nejpozději jednu hodinu před plánovaným začátkem akce. Za 
škody vzniklé na těchto vozidlech nese pořadatel plnou odpovědnost a zavazuje se uhradit škody v plné 
výši. Ve stejné lhůtě je objednatel povinen zajistit možnost vstupu umělce a pracovníků techniky na místo 
konání akce. 

7.       Objednatel se zavazuje, v případě, že osvětlovací a ozvučovací techniku poskytuje ITM, zajistit odpovídající 

přívod elektrické energie. Objednatel se dále zavazuje poskytnout umělci a pracovníkům techniky náležité 
a zabezpečené zázemí pro přípravu a uskladnění technického materiálu.  

8.       Objednatel se zavazuje, v případě, že bylo s ITM výslovně dohodnuto poskytnutí osvětlovací a ozvučovací 
techniky objednatele, zajistit připravenost a funkčnost této techniky. 

9.        Objednatel se zavazuje v případě, že vyslovil požadavek na vytvoření programu celé akce ITM dodat ve 

lhůtě nejméně pět pracovních dnů ITM své požadavky na program akce, zajistit jednotlivé body programu 
s výjimkou bodu týkajícího se programu umělce, a dále se zavazuje uhradit ITM sjednanou cenu za 
sestavení programu akce.  

10.   Objednatel se zavazuje zajistit pro konání akce vyhovující prostory, tedy zejména prostory vyhovující všem 

zákonem stanoveným požadavkům na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při konání takového druhu 
akcí. Objednatel se dále zavazuje učinit náležitá opatření k zamezení protiprávního jednání ze strany třetích 
osob (návštěvníků) po celou dobu konání akce, zejména prostřednictvím pořadatelů objednatele a 
objednatelem na jeho náklady zajištěné bezpečnostní agentury zamezit vstupu osob vyzbrojených 
zbraněmi všeho druhu, osob zjevně pod vlivem alkoholu, osob narušujících občanské soužití zejména 
formou podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv národnostních menšin a ras. Objednatel 
odpovídá ITM i třetím osobám za veškeré škody vzniklé v důsledku nesplnění, či nikoli řádného splnění této 
povinnosti, zejména odpovídá ITM za škody vzniklé na ozvučovací a osvětlovací technice ITM vzniklé 
v důsledku nezajištění zamezení kontaktu cizích osob s touto technikou, případně jiným zařízením umělce 
či ITM, včetně ochrany proti nečistotám, vodě a poškození zařízení. 

11.   Objednatel se zavazuje ITM uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) za 

každé jednotlivé nesplnění kterékoli z povinnosti stanovených objednateli touto smlouvou. Ustanovením o 
smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení o náhradě škody. 

12.   Objednatel je dále povinen zaplatit ITM sjednanou cenu v plné výši stanovené touto smlouvou, dojde-li ke 

zrušení akce nikoli z důvodu na straně ITM ve lhůtě do 15 kalendářních dnů před plánovaným dnem konání 



akce. V případě takového zrušení ve lhůtě kratší 30 kalendářních dnů, avšak delší 15 kalendářních dnů, je 
objednatel povinen uhradit ITM polovinu touto smlouvou stanovené ceny akce. 

 V. Finanční plnění a fakturace 

1.       Objednatel je povinen zaplatit smluvenou částku uvedenou v této smlouvě. Podkladem pro zaplacení ceny 

je faktura vystavená ITM splatná 7 dní před začátkem každé dohodnuté akce. 

2.       Všechny částky jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH) a sazba DPH je ve výši legislativně platné 

v době vystavení faktury. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu. Objednatel je 
povinen provést úhradu na účet ITM č. 377815103/0300 vedený u ČSOB, a.s., pobočka Olomouc.  

 

VI. Sankce 

V případě, že jeden ze smluvních partnerů z vlastní vůle a v souladu s výše uvedenými podmínkami akci 
v daném termínu nevyčerpá, vyúčtuje mu druhá smluvní strana smluvní pokutu v hodnotě nevyčerpaného 
výkonu. Pokud nebude splněno dohodnuté plnění, bude straně, která toto nesplnila, účtována smluvní pokuta 
5000,- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských). 

 VII. Závěrečná ustanovení 

 Smlouva může být měněna pouze se souhlasem smluvních stran písemnými a vzestupně číslovanými dodatky 
k této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že dle ustanovení § 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) se tento jejich závazkový vztah bude řídit 
obchodním zákoníkem. Smlouva bude vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně 
přečetly, že je obsahem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

Veškeré změny a doplnění je možno provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran a výlučně 
písemnou formou. 

Emailovou komunikaci považujeme za závaznou  a  právoplatnou formu objednávky či definici podmínek smlouvy 
a je přiložena jako příloha smlouvy.  
 
Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost pro objednávky uzavřené po 1. 1. 2011. 

  

  

  

  

  

  

  

---------------------------------------     ------------------------------------- 

Za ITM Marek Berger      Objednatel / Za objednatele 


