Dohoda o provedení hudební produkce skupiny

Dále jen : Dohoda o veřejném užití uměleckého výkonu /koncertu/ podle § 46 a násl. za použití § 74 zákona č. 121/2000 Sb. v
platném znění.

I. Smluvní strany
1. Hudební skupina: MELODIE rock
zastoupená společným zástupcem : Pavel Břenek
bydliště : Trpín 106, 569 74

tel: 461 741 834

www.melodierock.cz

mob: +420604851081

E-mail: info@melodierock.cz

V nepřítomnosti mohou zastupovat i ostatní stávající členové skupiny.

(Dále jen skupina)

2. Provozovatel : ……………………………………………………………………………
zastoupený :……………………………………………………………………..................
adresa : ……………………………………………………………………………………..
E-mail: ………………………...........………

Mob:…………………………………….

(dále jen provozovatel)

II. Předmět dohody
Touto dohodou uděluje hudební skupina provozovateli právo užít umělecký výkon vytvořený
hudební skupinou. Provozovatel se zavazuje umělecký výkon hudební skupiny užít na svůj náklad a
zaplatit hudební skupině odměnu. Hudební skupina se zavazuje pro provozovatele vytvořit umělecký
výkon spočívající v uskutečnění hudební produkce v délce trvání…… hodin, a to:

v termínu:
datum : …………………………………………….………….……..
místo akce : ……………………………………….…………………
od hod.: ……………..……… do hod. ……………………………

III. Autorský honorář
Provozovatel se zavazuje zaplatit skupině jednorázovou odměnu ve výši: _________________,- Kč
Provozovatel se zavazuje uhradit náklady na technické zabezpečení ve výši _______________,- Kč
V případě prodloužení produkce se cena navyšuje o 500,- Kč za každou další započatou
půlhodinu produkce.
Tyto částky budou splatné ihned po vytvoření uměleckého výkonu k rukám společného zástupce či kteréhokoliv člena hudební
skupiny a budou vyplaceny v hotovosti.

IV. Ostatní ujednání
1. Hudební skupina se zavazuje vytvořit umělecký výkon pro provozovatele tak, aby mohl být bez
obtíží užit v dohodnutých termínech a místě, to však jen za předpokladu splnění Technických
podmínek uvedených v bodě č.7 , jež je provozovatel povinen zabezpečit, aby umělecký
výkon mohl být hudební skupinou řádně vytvořen.
2. V ostatním se řídí právní vztahy vyplývající z této dohody zákonem č. 121/2000 Sb. v platném
znění a dalšími platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu a je zhotovena ve 2 exemplářích,
z nichž 1 obdrží hudební skupina a 1 provozovatel.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.Zároveň smluvní strany
prohlašuji, že si tuto dohodu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek.
5.Obě strany souhlasí, že je od dohody možno odstoupit, a to telefonicky na čísla uvedená na
hlavičce této dohody, a to nejpozději týden před plánovanou produkcí bez vzájemných
finančních nároků. Neuskuteční-li se vystoupení zásahem „vyšší moci“ (nemoc, nehoda,
živelná pohroma, epidemie apod.) jakýkoliv nárok na odškodnění oboustranně odpadá.
6.Pokud se vystoupení neuskuteční bez viny pořadatelů (el. Proud, déšť aj.) a soubor je již na místě,
hradí pořadatel pouze dopravu (skutečně vynaložené náklady souboru)
7. Pořadatel je povinen zajistit: zpřístupnění pódia pro stavění aparatury dvě hodiny před začátkem
produkce,prostor v sále 2 x 2m (cca ve vzdálenosti 10 – 15 metrů od pódia) na mixážní pult,
dostatečně dimenzované síťové napájení 1x 400V min.16A nebo 2x 230V 16A
8.Místo pro zaparkování 1 osobního auta a jednoho užitkového auta. Za případné poškození vozidel,
jejich odcizení či vykradení ručí pořadatel.
9.Odeslání repertoárového listu společnosti OSA a nahlášení akce na místní Obecní úřad.
10.Pořadatel je odpovědný za propagaci akce, bylo dohodnuto, že za tímto účelem obdrží od skupiny
MELODIErock …................. ks plakátů k rozmístění na vhodných, k tomuto účelu schválených
místech. Pořadatel odpovídá za odstranění plakátů po ukončení produkce.
11. Pro hladký a bezpečný průběh produkce musí být zajištěna kvalitní pořadatelská služba. Pořadatel
ručí za zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti členů skupiny a odpovídá za majetkové škody
vzniklé při produkci dle platných právních předpisů.Zajistí též hlídání pódia,aparatury umístěné
v sále (prostranství) a zamezení pohybu nepovolaných osob na pódiu.
12.Tato dohoda vstupuje v platnost dnem doručení jednoho ze dvou vyhotovených stejnopisů dohody
opatřeného podpisy obou stran na adresu zástupce skupiny.
13.Potvrzenou dohodu je povinen pořadatel zaslat nejpozději do …............................ a to na výše uvedenou
adresu.

V. Závěrečné ujednání.
Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. Dohoda je
výrazem svobodné vůle obou stran. Vztahy touto dohodou výslovně neupravené se řídí příslušnými
ustanovením Obchodního zákoníku (§ 536 a násl.).

VI. Připomínky
….....................................................................................................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................................................................................................

VII. Podpisy smluvních stran.
( U organizací je vyžadováno razítko )

V ……………………………………………………… dne ………………………………………
za hudební skupinu :

jméno: ………………………………. Podpis: ………………………….

za provozovatele :

jméno: ………………………………. Podpis: ………………………….

