
                                           
Závazná objednávka 

 
 

Umělec: Umělecká agentura  Hnedle vedle 

Název firmy: HNEDLE VEDLE s.r.o. 

Adresa: č.p. 91, 363 01 Krásný Les 

Kontaktní osoba: Tomáš Barták 

Telefon: 702 053 736 

E-mail: bela.bartak@seznam.cz 

IČ: 07304781   

DIČ: CZ07304781 

 

 

 

 

 

Přesný název pořadatele /fakturační údaje/ 

Název organizace: 

Adresa: 

IČ:  

DIČ:  

Kontaktní osoba: 

Telefon:  

E-mail:  
Prosíme o přesnou fakturační adresu, která bude uvedena v daňovém dokladu. 

Bank. spojení: 115 - 7697480287 / 0100 Bank. spojení:  
 
   Pořadatel tímto závazně objednává níže specifikovaný pořad /dále umělecký výkon - UV/. Potvrzením objednávky umělcem a pořadatelem 
vzniká mezi stranami smluvní vztah a umělec se zavazuje provést sjednaný umělecký výkon a pořadatel se zavazuje realizovaný UV 
v dohodnutém termínu zaplatit. V případě prodlení pořadatele se zaplacením ceny za umělecký výkon je kupující povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí Obchodním zákoníkem a  
souvisejícími předpisy. Na propagačních materiálech a reklamě k pořadu, je pořadatel povinen uvést u názvu pořadu i název divadla. 

    Dále pořadatel umožní umělci přípravu na místě 1 hodinu předem. Představení bude uvedeno nejblíže k místu vykládání /Prosíme, aby nebylo 
představení uváděno v patře, nebo na druhé straně školy/. Představení jsou technicky náročná a máme velikou aparaturu.   
   Bude-li vystoupení znemožněno v důsledku nepředvídané a neodvratitelné události ležící mimo smluvní strany (např. přírodní katastrofa, 
epidemie, dopravní nehoda), mají obě smluvní strany právo od smlouvy odstoupit bez nároků na odškodnění. Odstupující smluvní strana je 
povinna shora uvedené skutečnosti řádně doložit.  
   Umělec může od smlouvy odstoupit jen ve zvláště odůvodněných případech (onemocnění, úmrtí v rodině apod.). V těchto případech nevzniká 
žádné smluvní straně nárok na náhradu vzniklých nákladů. Důvod odstoupení musí být však umělcem sdělen pořadateli neprodleně, jakmile se 
umělec o důvodu dozví. 
   Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jsou oprávněny smlouvu uzavřít. Její obsah je jim znám a na důkaz své svobodné a vážné 
vůle připojují svůj podpis. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. Její změny a doplňky musí mít písemnou 
formu a musí být podepsány oběma stranami. 
   Prosíme o zaslání vyplněné objednávky na výše uvedenou adresu. Po potvrzení bude zaslána zpět pořadateli. 

 
Místo konání představení: 

 

Název pořadu: 

 

  Datum:  

 

počet dětí / vstupné 
 
 

Začátek představení:   

Na základě špatných zkušeností vyžadujeme platbu v hotovosti po představení.  

 
Minimální dohodnutá částka: 

 

Poznámky: 

V Krásném Lese dne:                                                                                                                    Místo a datum: 

  

 

 

 

 

 

 

_____________________________________                                                    ___________________________________ 

                        Tomáš Barták                                                                                                        pořadatel  


