
 

Agentura KMB  - Milan Zimmermann 
Myslbekova 807, 269 01 Rakovník 
tel.:    po pá 8.30 20.00 
mob.: +420 734 853 123                        

IČO:         61077135 
DIČ:         nejsem plátce DPH 
ev.č.         321201-6599-01 
Č. účtu:    187532380/0600 

 

SMLOUVA č.:     

O ZAJIŠTĚNÍ UMĚLECKÉ PRODUKCE 
Hudební skupiny Hradní Duo 

 

 
mezi 

Agenturou KMB 
a 

agentura, pořadatel, účinkující :  
  

obchodní název, IČO, adresa :  
  

zastoupená osobou :  
  

honorář umělce :  Kč  cestovné 
  

datum konání akce :  
  

hodina konání akce :  
  

místo konání akce :  
  

rozsah produkce :  
  

specifikace scény : venkovní  sál  
  

specifikace akce :  
  

předkapela : - - - 
  

poznámka :  
 

1, Účinkující požaduje ozvučení produkce : ANO   NE - - - 
 

počet mikrofonů : zpěv 4 instrum. 0 
  

počet instrumentálních linek a monitorů : linka 4 x monitor 3-4 
  

počet účinkujících : 7 osob  
  

počet osob technického doprovodu : 0 
  

2, Účinkující požaduje ubytování po produkci : ANO - - - NE ne 
     

počet ubytovaných : muži - - - ženy - - - 
     

poznámka : - - - 

 
I. ÚČINKUJÍCÍ JE POVINEN: 1, Dostavit se do místa konání nejméně 1 hodinu před smluveným začátkem 

akce včas a v takovém stavu, který mu umožní vystupování, kterým nepoškodí dobré 
jméno akce či festivalu.  
2, Svou produkci započít včas, bez ohledu na realizaci zvukové zkoušky, bylo-li 
tak zaviněno nedodržením bodu I/1. vinou účinkujícího. 
3, Doložit k této smlouvě platný repertoárový list, bez ohledu na to, zda je, či 
není zastupován OSA. Bez tohoto se pořadatel zříká jakýchkoliv postihů ze strany OSA. 
4, Svou produkci odehrát v celkovém rozsahu a svědomitě. 



5, V každém případě se řídit pokyny pořadatele a zvukového technika, a to 
z hlediska zajištění bezpečnosti a plynulosti akce.  
6, Oznámit případné zrušení (odstoupení od smlouvy) nejméně 21 dní před akcí 
samotnou a to osobně pořadateli akce. Důvodem odstoupení od smlouvy se rozumí 
vážné onemocnění, úmrtí umělce (nutno doložit kopií lékařské zprávy o pracovní 
neschopnosti). Nepřízeň počasí není takovým důvodem. 
7, Stvrzením bodů této smlouvy se zavazuje pořadateli (při nedodržení těchto 
podmínek, nebude-li akce jeho vinou uskutečněna) uhradit prokazatelné náklady 
(propagace akce, doprava, částečný honorář zvuku, záloha pronájmu koncertního místa, 
pohonné hmoty, hovorné apod.). 

II. POŘADATEL JE POVINNEN: 1, Na základě této smlouvy uhradit po uskutečnění produkce (nebylo-li 

ujednáno jinak) a při dodržení bodů I/1-7 vyplatit účinkujícímu (zastupující agentuře) 
celkový honorář a cestovné proti podpisu výdajového či příjmového dokladu. 
2, Zajistit ozvučení popř. osvětlení (pokud není ujednáno jinak) v požadovaném 
rozsahu a zajistit funkční přítomnost zvukového technika, popř. pomocných osob techn. 
personálu  s funkční aparaturou nejméně 2 hodiny před započetím akce v místě. 
3, Zajistit účinkujícímu uzamykatelnou šatnu, fungující WC s umyvadlem a 
tekoucí vodou. Zajistit k této šatně pro účinkující vlastní klíč. V případě ztráty z 
uzamčené šatny plně uhradit účinkujícímu prokazatelnou ztrátu. 
4, Vyplatit OSA na základě realizovaného repertoárového listu. 
5, Oznámit případné zrušení vystoupení (odstoupení od smlouvy) nejméně 21 
dní před akcí samotnou a to osobně umělci či zastupující agentuře. Důvodem 
odstoupení od smlouvy se rozumí vážné a neočekávané podmínky (přírodní katastrofa, 
krach pořádající agentury, výpověď z pronajatého koncertního místa ze strany majitele 
apod. – vše nutno písemně doložit.). Nepřízeň počasí není takovým důvodem. 
6, Umožnit účinkujícímu, zastupující agentuře prodej svých hudebních nosičů, 
bibliografií, triček apod.. 
7, Zajistit účinkujícímu občerstvení (4L Dobrá voda). Teplý čaj apod, je-li koncert 
pořádán na venkovní scéně a vyžaduje-li to počasí). 
8, Stvrzením této smlouvy a při nedodržení podmínek II/1-10 (nebude-li akce 
uskutečněna vinou pořadatele) uhradit účinkujícímu prokazatelné náklady (ušlý zisk, 
doprava, hovorné, částečný honorář zvuku apod.).      
9, Pořadatel je povinen zajistit bezpečnost účinkujících a jejich nástrojů, 
aparatury na pódiu. V opačném případě plně hradit jejich újmu, nebylo-li tak způsobeno 
vlastní vinou účinkujícího. 
10, Výše honoráře je pouze věcí mezi níže podepsanými subjekty a ne věcí 
veřejnou. Prosíme, aby toto bylo respektováno.

 
Poznámky pro obě strany: 

1, Tato smlouva je vyhotovena ve třech kopiích a to 2x pro pořadatele a 1x pro účinkující 
2, Prosíme o zajištění parkovacích míst pro 2 os auta 

 

 
Page Stage viz. www.hradniduo.cz/info 

 

 
Podpis a razítko zodp. osoby :      Podpis a razítko zodp. osoby : 

   
   
   
   
   

       Za pořadatele akce                                                                        Za účinkující 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zastupuje: Agentura KMB – Milan Zimmermann S.K.Neumanna 953, Rakovník 269 01, mob.: +420734853123 

Repertoárový list hudební skupiny Hradní Duo – písně; příl.1 
 

č.: Název písně: text: hudba: CD: 

1, Ach ouvej  lidový/M.Z.  M.Zimmermann   Dobrý časy 
2, Až bude sedlák  M.Zimmermann  lid.úprava/M.Zimmermann Podobnice 
3, Copak sis můj holečku Fr.Matějovský/M.Z. M.Zimmermann   Dobrý časy 
4, Což ten slavíček lidový    lid.úprava/M.Zimmermann Muzikanti … 
5, Čí to husičky na tej … lidový   lid.úprava/M.Zimmermann Muzikanti … 
6, Čí, že sú to koně Fr.Matějovský/M.Z. M.Zimmermann   Muzikanti … 
7, Dobrý časy  Fr.Matějovský  M.Zimmermann   Dobrý časy 
8, Dudlování  M.Zimmermann  irská lidová   Podobnice 
9, Gypsy Joe  Fr.Matějovský  irská lidová   Podobnice 
10, Holka má rozmilá M.Zimmermann  irská lidová   Dobrý časy 
11, Hore háj  instrumentálka  M.Zimmermann   Muzikanti … 
12, Horký asfalt  M.Zimmermann  irská lidová   Dobrý časy 
13, Jedna hodina  lidový   M.Zimmermann   Muzikanti … 
14, Jedú chlapci jedú lidový   M.Zimmermann   Muzikanti … 
15, Ještě je ten velkej vůz Fr.Matějovský  M.Zimmermann   Dobrý časy 
16, Kdo chce peknú ženu lidový   M.Zimmermann   Dobrý časy 
17, Kdybys byl Jeníčku lidový   M.Zimmermann   Muzikanti … 
18, Když jsem já ty koně  lidový   lid.úprava/M.Zimmermann Podobnice 
19, Když jsem jel tím … Fr.Matějovský  M.Zimmermann   Muzikanti … 
20, Krakování  instrumentálka  M.Zimmermann   Podobnice 
21, Kuplet o nešťastné … M.Zimmermann  M.Zimmermann   - - - 
22, Máňa   M.Zimmermann  M.Zimmermann   Podobnice 
23, Muzikanti, to sú chlapci lidový   lid.úprava/M.Zimmermann Muzikanti … 
24, Na dolině  instrumentálka  M.Zimmermann   Muzikanti … 
25, Na trhu   instrumentálka  M.Zimmermann   Muzikanti … 
26, Na tej zablatskej hrázi lidový   M.Zimmermann   Podobnice 
27, Odkaz   lidový   M.Zimmermann   Podobnice 
28, Tatíčku můj starý lidový   M.Zimmermann   Podobnice 
29, Za horou vysokou M.Zimmermann  M.Zimmermann   Podobnice 
30, Pod Prešpurkem lidový   lid.úprava/M.Zimmermann Muzikanti … 
31, Proud Mary  J.C.Fogerty  J.C.Fogerty   - - - 
32, Pro čerty tma  Fr.Matějovský/M.Z. M.Zimmermann   Dobrý časy 
33, Rybí trh   Fr.Matějovský  M.Zimmermann   Podobnice 
34, Růža   E.Fatka/M.Z.  M.Zimmermann   - - - 
35, Silberstern  - - -    M.Zimmermann   Dobrý časy 
36, Stýskání  M.Zimmermann  M.Zimmermann   - - - 
37, Šavrnoch  - - -   M.Zimmermann   Podobnice 
38, Šenkéříček  lidový   M.Zimmermann   Muzikanti … 
39, Teče voda teče  Fr.Matějovský/M.Z. M.Zimmermann   Muzikanti … 
40, Ten perštejnský zámek lidový   M.Zimmermann   Dobrý časy 
41, Trávo, trávo  lidový   lidová    - - - 
42, Točí se řeka dál tmou  M.Zimmermann  M.Zimmermann   - - -  
43, U sousedů dveře lidový   M.Zimmermann   Podobnice 
44, U studánky stála lidový/M.Z.  M.Zimmermann   Dobrý časy 
45, V dobrém jsme se … lidový   M.Zimmermann   Muzikanti … 
46, Vždycky jsem si … lidový/M.Z.  M.Zimmermann   Dobrý časy 
47, Zadudej dudáčku lidový   lid.úprava/M.Zimmermann Dobrý časy 
48, Za horou vysokou M.Zimmermann  M.Zimmermann   Podobnice 
49, Zelení hájové  lidový   lidová    Podobnice 
50, Žádná by to nedovedla lidový   lid.úprava/M.Zimmermann Podobnice 
51, Žádnyj neví  lidový   lidová    - - - 
 

Prohlašujeme, že nás nezastupuje OSA ani jiná, jim podobná organizace. 

 



Repertoárový list hudební skupiny Hradní Duo – koledy; příl.2 

 

č.: Název písně: text: hudba: CD: 

1, Anděl   M.Zimmermann  M.Zimmermann   Dobrý časy 
2, Byla cesta ušlapaná lidový   lid.úprava/M.Zimmermann Vánoční … 
3, Co se stalo ?  lidový   lidová    Vánoční … 
4, Co se stalo, povím vám M.Zimmermann  M.Zimmermann   Vánoční … 
5, Co to znamená  lidový   lidová    Vánoční … 
6, Dej Bůh štěstí  lidový   lidová    repertoár 
7, Den přeslavný  lidový   lidová    repertoár 
8, Gloria In Excelsis Deo lidový   lidová    Vánoční … 
9, Hej hej povím vám lidový   lidová    repertoár 
10, Hle támhle v Betlémě lidový   lidová    repertoár 
11, Hopsa pacholátka lidový   lidová    repertoár 
12, Já bych rád k Betlému lidový   lidová    Vánoční … 
13, Jak jsi krásné  lidový   lidová    Vánoční … 
14, Když Panna Maria lidový   lidová    Vánoční … 
15, Kolada   lidový   lidová    repertoár 
16, Koledování  lidový   lidová    repertoár 
17, Koleda Tříkrálová M.Zimmermann  M.Zimmermann   Vánoční … 
18, Máte-li co poneste  lidový   lidová    Vánoční … 
19, Narodil se Kristus Pán lidový   lidová    repertoár 
20, Narodzil sje Kristus Pan lidový   lidová    repertoár 
21, Na Štědrej den … lidový/M.Zimmermann lid.úprava/M.Zimmermann Dobrý časy 
22, My tři králové  lidový   lidová    repertoár 
23, Nesem vám noviny lidový   lidová    Vánoční … 
24, Padla rosa studená lidový   lidová    Vánoční … 
25, Pásli ovce valaši lidový   lidová    Vánoční … 
26, Pastouškové vstávejte lidový   lidová    Vánoční … 
27, Pochválen buď J.K. lidový   lidová    Vánoční … 
28, Pojďte chlapci k nám lidový   lid.úprava/M.Zimmermann Vánoční … 
29, Pošťácká koleda M.Zimmermann  M.Zimmermann   Dobrý časy 
30, Přiběžali do Betléma lidový/M.Zimmermann lidová    repertoár 
31, Pryští sa studená lidový   lid.úprava/M.Zimmermann Vánoční … 
32, Půjdem spolu  lidový   lidová    repertoár 
33, Štědrej večer nastal lidový   lidová    Vánoční … 
34, Štěstí zdraví pokoj … lidový   lidová    Vánoční … 
35, Tichá noc  lidový   lidová    repertoár 
36, Veselé vánoční hody lidový   lidová    Vánoční … 
37, Vím já kostelíček lidový   lidová    repertoár 
38, Vondráši Matóši  lidový   lidová    repertoár 
39, Zelená se louka  lidový   lidová    Vánoční … 
40, Zpěv pastýřů  instrumental  lidová    Vánoční … 
 

Prohlašujeme, že nás nezastupuje OSA ani jiná, jim podobná organizace. 

 


