Název / jméno: …………….………………………..

Hudební skupina Brigantia
www.brigantia.cz

Adresa: ………...…………………………………...
…………………………..………………………….

Tel: ……………..………………………………….
dále jen „pořadatel“
a na straně druhé

skupina “ BRIGANTIA „ , za kterou jedná Petr Sláma, bytem Francouzská xx, 468 21 Praha - Vinohrady,
tel.: 602 315 150, e-mail: info@brigantia.cz, v plné moci,
dále jen ,,skupina“
uzavřeli níže uvedeného data tuto

SMLOUVU O PROVEDENÍ HUDEBNÍ PRODUKCE

I.
I. 1.Hudební produkcí se dle této smlouvy rozumí koncert, který se skupina zavazuje odehrát osobně s výhradou
varianty ve složení skupiny s tím, že se zavazuje odehrát koncert s většinou svých stálých členů.
I. 2. Za koncert se pořadatel zavazuje zaplatit skupině honorář, jehož výše byla dohodnuta na částku
………………..Kč, slovy …………………………………………………………., která sestává z honorářů
jednotlivých členů, amortizace aparatury a cestovních náhrad, s tím, že veškeré daňové povinnosti jsou na straně
vystupujícího a pořadatele nijak nezavazují.

II.
II. 1. Koncert se koná dne ……………….. v ……………...……………………….…………..
od…………….. v rozsahu ……………hodin
II. 2. Skupina si ozvučení zajišťuje sama, v opačném případě se pořadatel zavazuje zajistit skupině ozvučení
odpovídající technickým podmínkám skupiny.
II. 3. Pořadatel se dále zavazuje zajistit skupině uzamykatelnou šatnu, popř. prostor, kde je možné uložit nástroje
a osobní věci skupiny. Toto není nezbytně nutné v případě, že pořadatel nemá takové prostory k dispozici
s ohledem na místo konání akce. Dále pořadatel zajistí odpovídající elektrickou přípojku, splňující platnou normu
ČSN, k místu vystoupení skupiny.
II. 4. Dle svých možností pořadatel zajistí i možnost parkování v blízkosti podia, není ovšem podmínkou
s ohledem na faktický stav.

III.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

III. 1. Honorář je zásadně splatný ihned po koncertě v hotovosti k rukám toho, kdo je za skupinu zplnomocněn
jednat. Podpisem pod touto smlouvou, pořadatel potvrzuje připravenost zaplatit.
III. 2. Obě strany smlouvy se dohodly, že je od smlouvy možno odstoupit, a to telefonicky na čísla uvedená na
hlavičce této smlouvy, a to nejpozději týden před plánovanou produkcí bez vzájemných finančních nároků.
V ostatních případech jsou vzájemné finanční nároky řešeny dohodou stran. Dále obě strany souhlasí s tím, že za
stejných podmínek je možno odstoupit od smlouvy v případě působení: krajní nepřízeň počasí, živelná katastrofa,
úmrtí ve skupině, onemocnění, případně jiných závažných skutečností, bránících v hudební produkci.
III. 3. V případě, že se skupina dostaví na místo konání řádně a včas a koncert se neuskuteční, je pořadatel
povinen hradit částku ujednanou pod čl. I. 2. této smlouvy ihned, pokud předtím nedošlo k jednání ve smyslu čl.
III. 2. Za nedodržení této doby splatnosti, zavazuje se pořadatel uhradit penále ve výši 2% z dlužné částky za
každý další den prodlení. V případě, že skupina na místo konání nedorazí řádně a včas, je povinna uhradit
pořadateli náklady a náhradu škody, které mu v souvislosti s nepřítomností skupiny prokazatelně vznikly.
III. 4. Pokud se vystoupení neuskuteční bez viny pořadatele a skupina je již na místě, hradí pořadatel pouze
skutečně vynaložené náklady skupiny.

IV.
IV. 1. Skupina tímto prohlašuje, že nikdo z jejich členů není zastupován OSA. Pro účely autorskoprávních otázek,
jež jdou na vrub pořadateli se zavazuje předložit na vyžádání repertoárový list.
IV. 2. Obě strany souhlasí s tím, že autentická a ve smyslu této smlouvy relevantní tel. čísla určená k vyjednávání
jsou pouze na této smlouvě.
IV. 3. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými předpisy. Obě strany se
shodují na tom, že v případě sporů budou respektovat zvyklosti, jež se běžně v této oblasti respektují a spory se
budou snažit především smírnou cestou.
IV. 4. Obě strany prohlašují, že smlouvu řádně přečetly a podepsaly prosty omylu a tísně, nikoli za nevýhodných
podmínek, což stvrzují svými podpisy.
IV. 5. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran.
IV. 6. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou dle odst. II. 1.
IV. 7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž jeden
obdrží pořadatel a jeden zástupce skupiny.
IV. 8. Podepsanou smlouvu musí pořadatel zaslat zpět nejpozději do …………..…… na adresu výše
jmenovaného zástupce skupiny.

V………..………………………dne…………………

………………………….……………….
Za pořadatele + razítko
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………………………….……………….
Za skupinu + razítko

