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SMLOUVA O UMELFXKEM VÝKONU
(dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)
Smluvní strany:
1.

Technická univerzita v Liberci
Zastoupena
Se sídlem v:
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
IČ:
46747885
DIČ:
CZ46747885
Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Liberec
Účet číslo:
305806603/0300
Zastoupená rektorem: doc. RNDr. Miroslavem Brzezinou, CSc.
Osoba zodpovědná za smluvní vztah: Mgr. Jitka Vencláková
(dále jen jako „pořadatel")

2. Pan/paní
nar.
trvale bytem
IČ:
Bankovní spojení:
Účet číslo:
(dále jen „umělec").

Stanislava Šinkovská
14.5.1981
Tylova 347/6, Liberec 7, 46007

278404907/0300

I.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je provedení uměleckého výkonu: pěvecké vystoupení v rámci vernisáže
Místo konání: knihovna TUL
Datum konání 3. 10. 2019
Doba konání: od 17:00 do 18:00 hodin
II. ODMĚNA
Za provedení uměleckého výkonu náleží umělci odměna ve výši- 1000 ,-Kč. Odměna obsahuje
honorář umělce a veškeré náklady umělce spojené s vystoupením.
Umělec není plátcem DPH. Odměna je splatná po provedení uměleckého výkonu na základě
potvrzení o řádném provedení uměleckého výkonu.
III. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ
Nebude-li se moci umělec z důvodů hodných zvláštního zřetele (nemoc, úraz, vyšší moc apod.)
akce zúčastnit, oznámí toto neprodleně pořadateli na emailovou adresu marketa.trykarova@tul.cz
telefonicky 774 347 272.
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Umělec se dostaví na místo konání akce nejméně 1 hodinu před plánovaným začátkem akce,
zavazuje se předvést svůj výkon v co nejlepší kvalitě a ve stanoveném rozsahu při dodržení
veškerých ujednání.
Umělec požaduje toto technické zabezpečení akce: žádné
Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma stranami, je vyhotovena ve dvou
výtiscích, každý s platností originálu, každá ze stran obdrží po jednom výtisku.
Smluvní strany prohlašují, že smlouvaje uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a
svobodné vůle, srozumitelně a že smlouvaje podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran.
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Tímto potvrzuji, že došlo k řádnému provedení uměleckého výkonu v kvalitě, rozsahu a termínu
smlouvou stanovených.

M M ^ . .
(Podpis osoby zodpovědné za smluvní vztah)
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