SMLOUVA O UMĚLECKÉM VÝKONU, PROVEDENÍ KULTURNÍ
PRODUKCE, ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU.
Smlouva č.........../2010

uzavřená dne:……. …….2010

1.) strana

Strana jedna:
Ing. Luboš Kořístek
Stvolová 25, 679 61 okr. Blansko, Česká republika
IČ 76353346
DIČ CZ8005043750
mobil +420 777 86 45 82
www.zvuk-letovice.wz.cz
e-mail : zvuk-letovice@email.cz
Strana druhá:
Objednavatel /pořadatel,organizace/:………………………………………………………………………………………………
Název /jméno/ :…………………………………………………………………………………………………….
Adresa :……………………………………………………………………………………………………………..
Zastoupení :………………………………………………………………………………………………………...
Rodné číslo:...............................................................
číslo OP:…………………………………...
IČ:…………………………………………………………
DIČ:………………………………………..
Bankovní spojení:……………………………………….
Tel.fax.:……………………… mobil:…………………. www:………………………e-mail:…………………
/dále jen objednavatel/
1)Předmět smlouvy:

Smlouva o provedení uměleckého výkonu,
provedení kulturní produkce a zajištění programu
podle Autorského zákona č.121/2000Sb.
Druh produkce:………………………………………………………………………………………………………
Hlavní program:……………………………………………………………………………………………………..
Účinkující hlavní program:…………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………………………………………………...
Termín /přesný datum/:…….…….. ………… od:……. …. Do……. …. hodin
Místo konání:………………………………………………………………………………………………………...
Počet hodin 1 produkce:…………………………………………………………………………………………...
Smluvní částka za 1 produkci:…………………………………………….Kč.
Smluvní částka za 1 hodinu nad rámec smlouvy:……………………...Kč.
Doprava celková částka(1-2vozidla á 6.-Kč/1km):………………………...Kč.

Celková dohodnutá smluvní částka :
Kč.
Záloha ve výši 5O% sjednaného honoráře v částce:…………………… Kč
ZÁLOHA PROPADÁ V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ SMLOUVY /NEUSKUTEČNĚNÁ PRODUKCE/ JAKO
ÚHRADA VZNIKLÝCH NÁKLADŮ /DOPRAVA,PLAKÁTY,AJ/.
Vyplacení zálohy dne:…………………….
Faktura,daňový doklad č:…………………………………...
Specifické požadavky OBJEDNAVATELE:………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
Specifické požadavky účinkujícího:………………………………………………….......................................
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
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2)smluvní podmínky pro objednavatele.
a) Zajistí minimálně 2 hodiny před začátkem přístup do místa a prostor sjednané produkce a přítomnost
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

svého zástupce, přístup k elektrické instalaci - přívod 2 nezávislé jištěné přívody 230V minimálně 16A
splňující bezpečnostní normy v dosahu do 5 m od podia.
Zajistí prostor pro účinkující ,venkovní prostory se zastřešením, zadní stěnou a bočními stěnami
,dostatečný počet stolů a židlí.
Před i po produkci zajistí minimálně 1 osobu pro manipulaci s aparaturou, povolení k vjezdu tam kde je to
nutné včetně parkování vozidel
Zamezí přístup cizím osobám na jeviště a k technickému zařízení,zajistí ohraničení účinkujících od
diváků, hlediště nebo náhodných návštěvníků.
zajistí pořadatelskou, požární , eventuálně bezpečnostní ochrannou službu a v rámci svých možností
zajistí bezpečnost účinkujících i techniky .
Za nedodržení technických a bezpečnostních podmínek a vzniklých škod zodpovídá objednavatel a je
povinen je uhradit v plné výši.
Zajišťuje reklamní materiály,ceny do soutěží,propagaci sjednané akce.
Souhlasí s vyplacením sjednané částky honoráře v hotovosti ihned po produkci a Vystaví daňové
doklady.
V případě nedodržení smlouvy uhradí ihned částku ve výši 5O% ze sjednané smluvní ceny za produkci
nebo propadne složená záloha.
Zajistí dodržování Autorského zákona /OSA,INTERGRAM/.

3)smluvní podmínky pro účinkujícího.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a)
b)

c)
d)
e)
f)

zajistí smluvní program, účinkující do programu,zvukovou a světelnou techniku.
Zajistí dopravu účinkujících i techniky, vystoupení sjednaných účinkujících v dohodnutém termínu, kvalitu
smluveného programu a jeho společenskou úroveň, instalaci zvukové a světelné techniky dle smlouvy.
Bude plnit veškerá dohodnutá ujednání objednavatele v programové části(reklama,textové
zprávy,osvětlení,dodržování scénáře) .
Zajistí spolupráci účinkujících v programové části produkce.
Při nedodržení smlouvy může objednavatel nárokovat sjednané penále.
Po skončení produkce provede ihned vyúčtování dohodnuté smluvní ceny, vystaví daňové
doklady a převezme finanční částku v hotovosti.
4)Ostatní ujednání pro obě smluvní strany.
Obě smluvní strany svým podpisem potvrzují souhlas s obsahem této smlouvy.
Podpisem obou smluvních stran s datem nabývá tato smlouva platnosti.
Smlouva má 2 stránky
Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou podobu a musí s ní souhlasit obě smluvní strany.
Živelná pohroma a závažné důvody, které uznají obě smluvní strany nebudou považovány za nedodržení
smlouvy.
Pokud jedna ze stran nesouhlasí s některou části této smlouvy musí být tato část na obou smlouvách
přeškrtnuta a změna uvedena v dodatku.

Dodatek:
…………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…...

Místo…………………………………

Ing. Luboš Kořístek :

podpis, razítko

Datum:…………………………………..

Objednavatel:

podpis, razítko

