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FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD
Dodavatel

U

číslo: 2018119

ICO 44359683
DIC CZ5508071074
Petr Salava - Amfora

Variabilní symbol
Konstantní symbol
Specifický symbol
Částka

Peněžní ústav
Číslo účtu

=502150.00 Kč

Objednávka
Číslo firmy

Příjemce

Odběratel

ICO 29318599

DIC CZ29318599

TK PLUS SPORT a.s.

TK PLUS SPORT a.s.
Za Kosteleckou 4161/49
796 01 PROSTĚJOV

796 01

Za Kosteleckou 4161/49
PROSTĚJOV

Platební podmínky
Den splatnosti

17.12.2018

Převodním příkazem Způsob úhrady
13.12.2018
Datum vystavení dokladu
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 13.12.2018
Položka

(ceny v Kč bez daně)

Na základě uzavřené smlouvy č.36/2018 Vám
fakturuj i dle bodu 5.
Předmět plnění: Sportovní hvězdy dětem
Olomouckého kraje 2018, dne 13.12.2018,
SH Olomouc.
celkem ......................................................................
sazba
základní

JednCena
415000.00

Množství
1.000

CelkCena
415000.00

415000.00
bez daně
415000.00

DPH
87150.00

k úhradě
V případě nedodržení termínu splatnosti účtujeme
0.05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
Počet stran 1
Vystavil
1
Telefon/Fax
I
E-mail/http
Registrace: ÚracHnestsE^asti"Praha 5, datum vzniku oprávnění 9.9.19Í
Dle zákona č.235/04 Sb. o dani z přidané hodnoty potvrzujeme, že jsme
IBM - KB Praha 5, Štefánikova ul.: CZ8801CC0000000466644051/0100
SWIFT: KOMBCZPP

ipis

V

PROJEKT FINANČNĚ PODPOŘEN
d o t a c í o l o m o u c k é h o k r a je
«

21%

Kč

s daní
502150.00
502150.00

il. ASTCí

DPH

Viix

'ič

21%
Kč

Petr Salava - Amfora
Adresa: Pod Ateliéry 1071/S, Praha 5 PSČ: 152 00
IČO: 4435
~
...........
C/CZ5508071074
číslo ÚČtiuJĚĚ

■i KB Praha 5

_______

___ ____

ŽL vydal: ŽO - OÚ Praha 5 6J. ZlV/U80/2008/Mly

na straně iedneJWSle jen .Jídentura*4)
a
TK PLUS SPOR
:.s.
Zastoupena:^\
Adresa: Za Kosteíeckou 4161/49, Prostějov PSČ: 796 01
IČO: 29318599 DIČ: CZ29318599
E-mail:
Tel:
Fax:
Spisová značka: B.6811 vedená u Krajského soudu v Brně

na straně druhé ( dáte ien“Pořadatel“)

uzavírají SMLOUVU dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v účinném znění.
Předmět smlouvu

Předmětem této smlouvy je příprava a realizace uměleckého vystoupení a
technického zabezpečení v rámci akce
„Sportovní hvězdy dětem Olomouckého kraje 2018“
podle podmínek níže dohodnutých.

číslo smlouvy: 36/2018
1. Předmět plnění: Vystoupení Petra Salavy (zároveň scénář a režie), Jana Čenského,
Davida Mattioliho, členů skupiny MIRAI, produkčního a technického týmu, včetně
ozvučení akce, nasvícení akce, pronájmu elektrického býka, pronájmu siloměru,
koloběžek, pomůcek a rekvizit do soutěží, dopravy, ubytování a poplatků. OSA (dále
jako „vystoupení").
2. Datum realizace vystoupení: 13.12.2018
3. Čas vystoupení a čas pro přípravu: vystoupení mezi 8.30 - 11.30 hod., Nástup
techniky 12.12.2018 v 19 hod., nástup účinkujících 13.12.2018 v 7.30 hod
4. Místo (adresa): Sportovní hala, Čajkovského 9, Olomouc
5. Ujednání o ceně:
5.1. Cena za vystoupení: 415.000,- Kč + 21% DPH tj. 87.150,- Kě
5.2. Jiné plnění spojené s přípravou na vyžádáni Pořadatele: O,- Kc.
5.3. Cena celkem: 502.150,- Kč /včetně dopravy/.
Cena ve výši 502.150,- Kč je splatná na základě faktury se splatností dne
17.12.2018.
6. Technické podmínky:
• Pořadatel na svůj náklad a nebezpečí zajistí bezpečné parkování pro 2 nákladní a 10
osobních vozů nedaleko místa vystoupení.
• Pořadatel zajistí 2x šatnu přiměřené velikosti a kvality (případně pokoj) k užívání pro
účinkující se základním občerstvením od doby nájezdu do doby skončení vystoupení.
• Pořadatel zajistí volný vstup do haly 12.12.2018 v 19.00 hodin a následně stavbu a
zvukovou zkoušku. Dne 13.12.2018 vstup v 6.30 hod.
7. Pořadatel dále zajistí, a to na svůj náklad: ubytování pro O osoby (pořádáte
předem sdělí místo ubytování) s následující specifikací - O.

nebo její části, pnpadně i storno
8. V případě prodleni se zaplacením ceny
poplatků, se Pořadatel zavazuje zaplatit Agentuře smluvní pokutu ve výši 0,5 %
z dlužné částky za každý den prodlení.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je seznam účinkujících a další technické požadavky,
smluvní strany se dohodly, že tyto informace si poskytnou včas předem faxem,
mailem či telefonicky tak, aby nedošlo k ohrožení realizace vystoupení.
10. Veškerá literární, dramatická, hudebně dramatická, hudební a jiná umělecká díla
a výkony užité při vystoupení podléhají ochraně podle autorského zákona, jejich
zachycování a další užití se řídí autorským zákonem. Pořizování zvukových,
obrazových či zvukově obrazových záznamů z vystoupení, pokud není dohodnuto
jinak, není dovoleno.
11. Pořadatel je povinen zajistit, aby pracoviště (sál včetně zázemí) pro realizaci
vystoupení bylo po technické, bezpečnostní a hygienické stránce řádně a včas
připraveno, atos obvyklou teplotou a s potřebným technickým personálem pro jeviště
(odpovědný pracovník pro obsluhu elektro apod.). Pořadatel zajistí a svým nákladem
uhradí ubytování pro uvedený počet osob dle čl 7 smlouvy.
12. Pokud dojde k nepředvídané události nebo události ležící mimo smluvní strany
(živelní či přírodní katastrofa, požár), budou se smluvní strany neprodleně o této
skutečnosti informovat Žádná ze stran v případě nerealizovaného vystoupení nemá
nárok na náhradu vzniklé škody, Agentura v takovém nebude účtovat cenu
vystoupení. Nepříznivé počasí, malý zájem o vystoupení apod. však nejsou důvodem
pro zrušení -vystoupení. V případě nepříznivého počasí, byla-li akce plánována na
přírodním venkovním pracovišti, je Pořadatel povinen zajistit adekvátní náhradní
krytý prostor (sál) pro realizaci vystoupení.
13. Pokud se (některý) účinkující nebude moci účastnit vystoupení z důvodu nemoci
(potvrzení od lékaře), úmrtí v rodině, živelné/přírodní pohromy, dopravní nehody,
poruchy vozidla, bude tato skutečnost ihned ohlášena Pořadateli a Agentura po
předchozí dohodě s Pořadatelem zajistí adekvátní náhradu.
14. V případě zrušení vystoupení Pořadatelem po podpisu této smlouvy (vyjma důvodů
uvedených v odstavci 12. - nepředvídatelné události či události ležící mimo smluvní
strany) bude Agentura účtovat režijní storno poplatek ve výši 200.000,-Kč a dále
úhradu vynaložených nákladů spojených s přípravou vystoupení (viz článek 5.2. cena
za jiné plnění). V případě zrušení vystoupení ze strany Pořadatele do 14-ti dnů před
datem konáním vystoupení je Pořadatel povinen uhradit smluvní straně storno
poplatek ve výši 50 % ceny vystoupení podle čl 5.1. a rovněž vynaložené jiné
náklady podle čl 5.2., při zrušení vystoupení v den konání akce nebo nerealizace
vystoupeni z důvodů na straně Pořadatele je Pořadatel povinen uhradit Agentuře
storno poplatek ve výši celé smluvené ceny vystoupení dle článku 5.3. smlouvy, tedy
ceny za vystoupení včetně všech složek uvedených v čl. 5.1. až 5.2,. Agentura a
Pořadatel se mohou písemně dohodnout i jinak.
15. Veřejná autogramiáda umělců není součástí této smlouvy,
16. Pořadatel je povinen získat souhlas diváků se zpracováním osobních údajů. .
Pořadatel získá souhlas tak, že A) vyvěsí poučení o zpracování osobních údajů diváků
viditelně pro každého příchozího anebo B) na začátku vystoupení stručně poučí
diváky, že v průběhu vystoupení bude pořizován fotografický či audiovizuální záznam
a ten divák, který s tím nesouhlasí, ať vyhledá Pořadatele a sdělí mu to. Na základě
tohoto souhlasu bude Agentura zpracovávat osobní údaje diváků.
17. Další vztahy neupravené touto smlouvou se řídí mslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku.
Datum uzavření smlouvy: 26.11.2018
>

pořadatel
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Sportovní hvězdy dětem Olomouckého kraie 2018
Obhlídka č.1 Obhlídka č,2 Stavba:
Realizace

8,10.2018 - Petr Salava, technici***, dále produkční akce
24.11.2018 - Petr Salava, technici***, dále produkční akce
12.12..2018 a celou noc
13.12.2018

Číslo Položka
1
2x obhlídka SH - Petr Salava + 2 technici *** včetně 2x doprava
os.auto Praha Olomouc a zpět 580 km (km 6 Kč)
2
Ozvučení SH, režijní pracoviště, odposlechový pult, zvukový mistr,
parta stěhováků, práce diskžokeje během akce, mikrofonista,
3
Světelné efekty (otočné hlavy), světelné dělo vše s řídící jednotkou
a obsluhou
4
Doprava 2 nákladní auta Praha - Olomouc - Praha 580 km (km 20

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Částka bez DPH
12.960 Kč

58.000 Kč
14.000 Kč
23.200 Kč

Doprava rekvizit pro soutěže, včetně odměny za naložení a vyložení
16.120 Kč
a dvoudenní přítomnost osádky - 580 km (km 14 Kč)
Zapůjčení pomůcek a rekvizit pro soutěže (koloběžky, stopky,
17.000 Kč
kužely, švihadla s počítačem, hokejky, obruče, míče různé a další)
Honoráře - skupina MIRAI, technik a zvukař skupiny MIRAI, Davide
173.000 Kč
Mattioli, Jan Čenský, scénář, režie, moderace Petr Salava
Produkční akce a inspice v rámci akce, dvoudenní přítomnost +
15.000 Kč
obhlídky
_______
Pronájem el.býk a siloměr
12.000 Kč
Dozor elektrikáře a pomocné elektro a technické práce
5.000 Kč
3x honorář hlavní rozhodčí a doprava 1x os.auto Praha - Olomouc - 19.480 Kč
Praha 580 km (km 6 Kč), dvoudenní přítomnost
Poplatky OSA______
2.125 Kč
Pomocníci - asistenti 4 osoby - dvoudenní nrárg
~
6.800 Kč
Nákup 6x pistole dětské s přísavkami, speciální lepenka GAFA
880 Kč
Výroba terčů 1x1 metr (2 ks)______
700 Kč
Nákup - čokoládové odměny pro 28 soutěžících dětí a pro slosování
4.527 Kč
prémií_____________
Kopírka, tvrdé desky pro rozhodčí, silný velký fix, kancelářské
2.618 Kč
potřeby_________ _______________
Ubytování pro 14 osob
9.350 Kč
Ekonomické zpracování akce
1.500 Kč
fotodokumentace akce
~
~
~~
500 Kč
Minerální vody 40 ks á 6Kč
~
~
~
240 Kč
Produkce, příprava akce (říjen - prosinec 2018)
20.000 Kč

CELKEM

------------------------------------ 415.000 Kč

