
SMLOUVA O PROVEDENÍ UMĚLECKÉ PRODUKCE DLE AUTORSKÉHO 7ÁKONA

1. Smluvní strany:
DODAVATEL:
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2. Předmět smlouvy - hudební produkce

Datum vystoupeni:

Místo produkce:
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Pil-3. Smluvní podmínky:
Smluvní cena produkce činí 
a amortizace hudební aparatury, y

Kč, v níž jsou zahrnuty honoráře umělců{
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Pořadatel dále uhradí:
a) dopravu dodavatele (celou - částečně)

V
ANO - NE

" ífůo10,bOb) objednaný propagační materiál 

Způsob úhrady: fakturou*)

Pořadatel se zavazuje zaplatit dle zvoleného způsobu úhrady smluvní cenu produkce dle smluvních podmínek
uvedených v tomto bodu v terminu do 15-ti dnů po odeslání faktury na účet dodavatele, případně hotově na
mistě produkce. V případě prodleni s platbou bude vymáhán poplatek z prodleni ve výši 0,1 % z ceny za každý
den prodleni.

4. Všeobecné podmínky:
4.1. Obrazové nebo zvukové záznamy uměleckých výkonů mohou být pořizovány jen se souhlasem vedoucího 

souboru.
4.2. Na právní vztahy touto smlouvou založené se vztahují ustanoveni o provedeni a užiti uměleckého výkonu 

podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a
o změně některých zákonů (autorský zákon), ve zněni pozdějších předpisů. Spory o nárocích vyplývajících 
z této smlouvy nebo v souvislostí s jejich plněním rozhodují soudy.

4.3. Odpadne-li vystoupení vinou pořadatele, uhradí tento škodu ve výši sjednaného honoráře a vzniklých nákla
dů na dopravu nebo po dohodě zajistí náhradní vystoupení. Bez náhrady může pořadatel vystoupení 
odvolat více než 14 dnů před termínem realizace vystoupení.

LA. S ohledem na předprodej vstupenek a zjištěnou návštěvnost vystoupeni může pořadatel po vzájemné 
dohodě s vedoucím souboru odvolat vystoupeni i minimálně 24 hodiny před jeho realizaci s tím, že nebude 
nárokováno vyrovnání dle bodu 4.3.

4.5. Bude-li vystoupení znemožněno v důsledku nepředvídatelné nebo neodvratitelné události ležlei mimo 
smluvní strany (např. epidemie, přírodní katastrofa, státní smutek, úřední zákaz apod.) mají obě strany 
právo odstoupit od smlouvy bez nároku na finanční náhradu.

4.6. Pokud není dohodnuto jinak, pořadatel zpřístupňuje sál pro vystoupení účinkujících min. 1 hod. před 
začátkem sjednané produkce.

4.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. Změny a doplňky mohou být 
provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran.

ks á Kč20,-tj. Kč

*) nehodící se škrtnětehotově*)

dnV Kunovicích
Slovácká krojovaná dechová hudba
Vlčnovjanka Czech republic Novoměstská kulturní zařízení 

Nové Město na Moravě 
I Tyršova 1001 

592 ^1 Nové Město na Moravě 
DIČ: CZ00372864

I inovlce
I0418

Q i <uti:■cz

Razítko a podpis pořadateleRazítko a podpis dodavatele

1 L iL Cl C í_. .. -J


