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|_oto je smlouva o dílo uzav ená mezi smluvnírni stranarni:

česká pirátská strana
se sídlem Řeho ova g43Í1g, Praha 3
lČCI:71339698

{dále jen,,objednatel'}

a

iméno Martin Hora
l{apeta f;astaÍidlt Úrkestre
bydlištěm Ch novská 80, Libčice nad Vltavou
narol n: Í.5. 1. 1983

{dále jen,.zhotovÍtel"}

Smluvní uiednání:

1. Zhotovitel pro objednatele udělá tota;
Adekvátně nazvuěené hudební vystoupení kapely Rastafidli orkestra v délce 1 hodiny, skladby musí
b'it autorské {dále jen ,,díl*"l.

z. Zhotovítel dilo dokončí v tomto čase: 15-og.2s17 21:00 až 3:00

3. Dílo se povaŽuje za ádně dokončené, pokud cdpovídá této smlouvě a jejímu ričelu-

4. objednatel íádně a včas doknnčené dílo gd ehotovitele p evezme a
do 30. 9. 2015 mu za něj zaplatí cenu Ve ši 1s0o Kč {dále jen 

"cena díla')' C*na díla je
zhotovitelem raručena co da závaznosti a riplnosti a nelze ji zvr šit jinak, než dohodou stran. Cena
díla bude zhotoviteli uhrazena v hotovosti'

5. Nebude-li dílo včas a ádně dokončeno, má objednat*l právo od smlouvy odstaupit,

6. Zhotgvitel prohlašuje, Že má veškeré znalosti a schopnosti pot ebné pro ádné
včasné provedení díla, a zavazuje se, že dílo provede s pot ebnou {odbornou} péčí.

7. Zhgtovitelsám obstará vše, co je k provedení díla t eba, ozvučení a asvětlení
objednatel-

ť1

a*jistí

8. Zhotovitel bude dílo provádět samostatně, bude však p itorn vázán pokyny objednatele.
Bude{izhotovitelpovažovatvydanépokynYranevhodné pro #dné a včasné provedení dila,
objednatele na to včas upozorní_
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9. objednatet může kontrolovat provádění díla' Jestliře některa re stran zjistí v prwádĚní dÍla

nedostatky, ahotovitelje neprodleně odstraní' iinak může abjednatel od smlouvy

odstouPit'

1-0- obJed*atel m*že od srnlouvY před začátkem jejího plnění adstoupit i bez udání důvodu'

11. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí zmĚny okolností, včetně zcela mimořádných

a nepředvídatelných skuteěností.

12. Zhotovitel ani částečně nepostoupí žádnou pohledávku související s touto smlouvou na nikoho

jiného.

V Kladně dne 15. 9. ?017

Sbj*dnatel: Ih*tsvitel:

. ,1,

rt*tru
Martí* ll*ra
*astafidli Orkestra
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