
sn$lpuvé s DíL$

Icto je smlcuva o dílo ueavře*á mezi smluvními stranami:

Česhá pirá*ká strana
se sídleÍn Řehořova 943Í19, Praha 3

lČg: lrlgggg*
{dále jen'objednatel''}

a
Antonín Schejbal
zastupující kapelu GfiostaG

bydlišrě: &ratří čapkri 3?8
naroze*:?&.6. 1996

{dále j**,,thotovitel"}

Smluvní ujgdnáni:

L. Zhotovitel pro objednatele udělá toto:
AdekvátnĚ nazvučené hudební vysto*pení kapely Gnosta6 v délce 1 hodiny, skladby musí být
autorské {dále jen ,,dílo"}'

2.. Zhotovitel dílo dokončí y toínto čase: 15.9..2*t? 21:0fr až 3:00

3. Dílo se považuie za řádně dokončené, pokud adpovídá této smlcuvé a lejímu tičelu'

4, objednatel řádně a včas dokgnčené dílo gd zhatovitele převezrne a
úa 3a.9.2817 mu za něj zaplatí cenu ve výši 16ffiKč {dále jen ,,cena díla"}' Cena díla je
ehctcvitelem zaručena co dc závaanosti a úplnosti a nelze ;' rťýšit jinak, n*ž dohcdou stran.
Cena díla bude zhotoviteli uhrazena v hgtovcsti'

5' Nebudeli dítg včas a řádně dokončeno, má objednatel právo od smlouvy odstoupit'

6. Zhotovitelprohlašuj*, že má vešker* znalostia schopnosti patřebxé pro řádné á
včasné pravedení ďíía, a zavazuje se, že dílo provede s potřebnou {odbornou} péčí'

7. Zhotovitel sá* obstará vše, co je k provedení dfia tÍeba, ozvučení a osvětle*í zajistí
objednatel.

8. Zhotovitel bude dílo provádět samo$tatně, bude však přitem vézán pokyny gbjednatele'
Bude-lizhotovitelpovažo.latvydanépokynyzanevhadné pra řádná a včasné provedení díla,
obj*dnatele na to včas upozcrní.
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9. objednatel m že kontroÍovat provádění díla. jestliže některá ze stran zjistí v provádění díla
nedostatky, rh*tovitelje neprodleně odstraní, jinak mťrže cbjednate cd ornlouvy
odstcupit.

t"o. objednatel rn že od smlo*vy p ed začátkem jejího plně*i odstoupit i bez ud*ní d v*du'

11. Zhotovitel na sebe bere nebezpeťí změny akalností, vť*tně zcela mimo ádn ch
a nep edvídat*ln ch sk*tečností'

12" Zhotovítel ani částečně nepcstoupí Žádncu pohíedávku scuvisejíeí s torjts smlouvou na niknho
jin+*h*.

\í Kla*rz* *rv* L5,g"z#17

*bjedn *t*l:

Grz*sta #
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