SMLOUVA O HUDEBNÍ PRODUKCI UZAVŘENÁ MEZI:
Hudební skupinou KRYPTON zastoupenou:
Josefem Kováříkem
Záboří 21
398 11 Protivín
Tel.: +420 607 686 321
E-mail: KapelaKRYPTON@seznam.cz
WEB: www.KapelaKRYPTON.cz

a pořadatelem ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zastoupeným: ………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………….………………………………………. Č.Op. (IČO): ..………………………………………………………………………….

1. Předmět smlouvy:
Hudební skupina KRYPTON se zavazuje k zajištění hudební produkce (koncertu) dle níže uvedených ujednání.
Pořadatel se zavazuje zaplatit hudební skupině KRYPTON honorář a cestovné za tuto hudební produkci pořádanou:
Dne: …………………………………………………………….

Na místě: ………………………………………………………………………………

V době od: ………………………………………….hodin

do: ………………………………………….hodin

Honorář: ………………………………………………….Kč

Cestovné: …………………………………...Kč

Jiná upřesnění: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Práva a povinnosti hudební skupiny KRYPTON:
a) Předat pořadateli seznam uváděných děl a jejich autorů pro OSA (případně odkaz pro jeho stažení z internetu)
v dostatečném předstihu před konáním produkce.
b) Předat pořadateli technické požadavky (StagePlan) na ozvučovací, světelnou a případně jinou/další techniku
(případně odkaz pro jejich stažení z internetu) v dostatečném předstihu před konáním produkce.
c) Dostavit se včas k hudební produkci a v rámci bodu 1. této smlouvy ji uskutečnit.
d) Hudební skupina má právo zrušit či ukončit produkci v případě nemoci hudebníků či poruchy aparatury, nebo
v případě, že v době příprav či konání hudební produkce nastanou podmínky ohrožující život či majetek člena/ů
skupiny.
e) Hudební skupina má právo přerušit či ukončit produkci v případě, že pořadatel nezajistí hladký průběh produkce a
dojde k jejímu narušení ze strany jejích účastníků. V takovém případě je pořadatel stále povinen uhradit závazky
uvedené v bodě 1. této smlouvy v plné výši. V případě poškození aparatury účastníky produkce, nebo vlivem
nedodržení bezpečnostních norem a předpisů (např.: nevyhovující elektroinstalace, nevhodné umístění skupiny,
apod.), je pořadatel povinen uhradit veškeré nutné náklady na opravu vzniklé škody.
f) Hudební skupina má právo přerušit případně ukončit produkci v případě nepříznivého počasí (vystoupení venku),
při přerušení elektrického proudu, v případě živelné pohromy (potopa, požár, apod.) nebo v případě zranění
některého/ých člena/ů skupiny. V těchto případech hradí pořadatel pouze příslušnou část honoráře dle skutečné
délky produkce (v případě pokud z uvedených důvodů produkce vůbec nezapočne, hradí pořadatel pouze cestovní
náklady skupiny).
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3. Práva a povinnosti pořadatele:
a) Ohlásit příslušným úřadům konání uvedené produkce včetně žádosti o svolení k užití děl u OSA a mít na ni patřičné
povolení.
b) Zajistit dostatečnou propagaci smluvené hudební produkce dle místních zvyklostí (předpokládá se výlep alespoň
50ti ks plakátů minimálně formátu A3, alespoň 10dní před datem smluvené hudební produkce).
c) Zajistit bezpečnost a ochranu majetku a zdraví členů skupiny KRYPTON i účastníků produkce v souladu s platnými
právními předpisy.
d) Zabezpečit vhodné podmínky produkce - dle dohody a možností (např.: šatna, hygienická zařízení, místo pro
skupinu apod.).
e) Zabezpečit ozvučovací (minimálně o výkonu 3kW RMS), světelnou případně jinou/další techniku přiměřeného
výkonu, odpovídající technickým požadavkům skupiny KRYPTON (viz. dokument StagePlan).
f) Zpřístupnit místo konání pro skupinu KRYPTON minimálně 2hod před začátkem vlastní produkce (+ zajistit
přiměřenou možnost zaparkování).
g) Zajistit skupině KRYPTON (5+1 osob) alespoň 5 piv a 1 limonádu pro každého člena kapely (značka nápojů dle
místních zvyklostí či případné dohody), případně i občerstevní (stravu) dle místních zvyklostí/dohody.
h) Neprodleně po ukončení produkce v hotovosti uhradit skupině KRYPTON honorář a cestovné dle bodu 1. této
smlouvy.

4. Odstoupení od smlouvy:
Od této smlouvy lze odstoupit dohodou, nebo vyjímečně jednostranně a to pouze ze závažných důvodů. Pokud dojde
bezdůvodně ke zrušení produkce ze strany pořadatele, musí být tak učiněno písemně, a to nejpozději 7dnů před
datem konání produkce. Pokud se tak nestane, pořadatel uhradí hudební skupině smluvený honorář nejpozději do
plánovaného data konání produkce.
Pokud se sjednané vystoupení neuskuteční z důvodu neúčasti hudební skupiny, bude postupováno dle platných
právních předpisů a hudební skupina uhradí pořadateli prokazatelné náklady se zajištěním akce.

5. Závěrečné ujednání:
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, dohodou smluvních stran. Písemné dodatky a přílohy k této
smlouvě, pokud budou tak označeny, jsou její nedělitelnou součástí.
Každá ze smluvních stran vstupuje do svých závazků dnem podpisu této smlouvy. Smlouva je vystavena ve dvou
vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem pozorně přečetly a že smlouva byla uzavřena podle
jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevhodných podmínek, což
stvrzují obě strany podpisem.

6. Podpisy smluvních stran:
Za hudební skupinu KRYPTON:

Za pořadatele:

Josef Kovářík

…………………………………………………………………………

Podpis: …………………………………………………………….

Podpis: …………………………………………………………….

V: ……………………………………….. Dne: …………………

V: ……………………………………….. Dne: …………………
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