3/QJQL,

Statutární

/#32 K/17

město Brno,

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
ıčoz

44992785

DIČ:

cz 44992785

zastoupené PhDr. Liborem Blažkem, vedoucím odboru Archiv města Brna Magistrátu města Brna,
Přední 996/2, 618 00 Brno
(dále jako pořadatel)
8

uzavřeli tuto

Smlouvu

dle §

67

o
provedení hudební produkce

a násl.

Zákona

Č.

121/2000 Sb., O právu autorském O právech souvisejících
autorským a O změně některých zákonů

s

právem

I.

Předmět smlouvy
Touto dohodou uděluje hudebník pořadateli právo užít umělecký výkon jím vytvořený.
Pořadatel se zavazuje umělecký výkon hudebníka užít na svůj náklad a zaplatit hudebníkovi odměnu

Il.

Specifikace plnění a termín plnění díla

Hudebník se zavazuje pro provozovatele vytvořit umělecký výkon spočívající v uskutečnění hudební
produkce
na prezentaci knihy Zbyňka Svitáka
„Návštěva Marie Terezie na Moravě v roce 1748",
která se koná

Stfıııııı

l

dne

23. června

2022 v době od 16:00 hod do 18.00 hod.

v místě V sále Dietrichsteinského paláce, Zelný trh 295/8, 602

Produkce bude Sestávat Z přednesu společně
Georga Philippa Telemanna pro violu a klavír O 4 vetac
I

Výše uvedené

dílo

I

ce

em

00 Brno
díla

- koncertu G dur

cca 13'.

provede hudebník jako živou produkci svědomitě

a V

celém rozsahu.

Ill.

Provozovatel se zavazuje Zaplatit

Smluvní odměna
hudebníkovì jednorázovou odměnu ve

výši 1

500

Kč.

Vedle smluvní ceny bude hudebníkovì poskytnuto občerstvení a nealkoholické nápoje.

Smluvní cena bude pořadatelem uhrazena na základě této Smlouvy po provedení hudební produkce.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran
Hudebník se zavazuje dostavit se na místo konání výše uvedeného uměleckého pořadu včas,
aby byl schopen zahájit své vystoupení ve sjednanou dobu.

tj.

tak,

Pořadatel je povinen Zajistit, aby shora uvedený umělecký pořad byl řádně zajištěn po stránce
společenské, technické, bezpečnostní a hygienické, a to na Svůj náklad. Pořadatel je odpovědný za
propagaci akce.

V.
1.

2.

4.

Závěrečná ustanovení
Smlouva nepodléhá povinnosti zák. Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv), neboť se na ni
vztahuje výjimka dle ust. § 3, odst. 2, písm. h) a písm. i) zákona o registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že veškeré údaje O sobě navzájem budou zpracovávat pouze v
odpovídajícím rozsahu zákonného Zpracování nezbytném pro plněnitéto Smlouvy a po dobu trvání
této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že tyto údaje bude při naplnění nařízení evropského
parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a O volném pohybu těchto údajů a O zrušení Směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR General Data Protection Regulation) je
uchovávat maximálně po nezbytnou dobu eventuálního uplatnění práv V souladu se svým
Spisovým řádem maximálně po dobu 10 let od zániku všech práv podle této smlouvy.
Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními
stranami.

5.

Hudebník bere na vědomí, že pořadatel je podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím povinným subjektem k poskytování informací podle cit. zákona
a souhlasí stím, že vsouladu sinterními pravidly objednatele pro zveřejňování smluv bude
informace o uzavření této smlouvy po provedené anonymizaci v souladu se zák. Č. 106/1999 Sb. a
vrozsahu předmětu, ceny a data uzavření uveřejněna na stránkách www.brno.cZ
a to
prostřednictvím systému eMMB.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží hudebník a
jedno vyhotovení obdrží pořadatel.
,

6.

Strana 2

7.

Právní

poměry neupravené touto Smlouvou

Se

25 Q-

Zákona.

Ď

IE "'.l.

C 3

V Brně dne 23.6.2022
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i

ustanoveními

O.Z. a

autorského

