Smlouva o výkonu umělecké činnosti

Uzavřená podle ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) a zákona č. 89/2012 Sb.
(občanský zákoník), vše v platném znění
I.
Smluvní strany:
1.

Michal Holota
Mlýnská 95/24
350 02 Cheb
IČO: 7507112250
dále jen „umělec“
Kontaktní osoba a osoba pověřená k podpisu smlouvy: Michal Holota (tel. 604 424 110)

2.
Zastoupen(á)
IČO:
DIČ:
dále jen „pořadatel“
Kontaktní osoba a osoba pověřená k podpisu smlouvy:

II.
Předmět smlouvy:
Předmět: Vystoupení kapely KOALABAND
Druh akce:
Termín akce:
Místo konání:

Čas vystoupení:

od

Čas příjezdu:

maximálně 90 min. před zahájením vystoupení

Zvuková zkouška:

před vystoupením

hod.

do

hod.

III.
Cenové ujednání
Odměna za výkon se sjednává v celkové výši
Kč fix.
V částce je zahrnut honorář za vystoupení a doprava.
Odměna za výkon bude umělci vyplacena hotově na místě před vystoupením nebo
převodem (dle dohody) a to na základě jím vystaveného daňového dokladu.
Pořadatel uhradí poplatky vyměřené Ochranným svazem autorským.

IV.
Technické požadavky
Pořadatel zajistí bezpečnost účinkujících podle platných norem, čisté jeviště nebo hrací prostor,
přívod el. energie 220V.
Dále pořadatel zajistí:
1. volné místo pro zvukaře, nejlépe na úrovni tanečního parketu, případně na konci sálu a to vše
k vytvoření co možná nejlepší kvality zvuku. (stůl a židle podmínkou)
2. parkovací místa
3. uzamykatelnou šatnu
4. bezplatné občerstvení účinkujících (nealko nápoje, káva, čaj)
V případě, že zabezpečení občerstvení na vlastní náklady není v silách či vůli pořadatele,
navyšuje se smluvní částka uvedená v bodě III. této smlouvy o + 600,-Kč.
5. Dále bezplatně zajistí pro účinkující: 10x teplé večeře
V případě, že zabezpečení teplých večeří na vlastní náklady není v silách či vůli pořadatele,
navyšuje se smluvní částka uvedená v bodě III. této smlouvy o + 1 400,-Kč.
Celkově tak může dojít k navýšení částky až o + 2 000,-Kč.
Umělec je povinen se dostavit na místo konání vystoupení včas tak, aby mohl provést přípravu,
zkoušku a jeho zahájení ve výše uvedenou hodinu a v plné kvalitě.
V.
Ostatní ujednání
Přijetí odměny výkonným umělcem za výkon se řídí příslušnými daňovými předpisy.
Vypoví-li pořadatel smlouvu do 20 dnů před konáním akce, je povinen zaplatit umělci 50 % smluvní ceny.
Vypoví-li pořadatel smlouvu později, je povinen zaplatit umělci celou smluvní cenu.
Vypoví-li umělec smlouvu v případě nemoci nebo jiné události, zajistí za sebe kvalifikovanou náhradu za cenu
nepřevyšující původně dohodnutou částku.
Bude-li umělecká akce znemožněna v důsledku nepředvídatelné nebo neodvratitelné události, ležící
mimo smluvní strany (viz vyšší moc), mají obě smluvní strany právo od této smlouvy odstoupit bez nároku
na finanční náhradu. Odstoupení od smlouvy, řádně odůvodněné a doložené, je nutno oznámit druhé smluvní
straně bez zbytečného odkladu. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení.
VI.
Závěrečná ustanovení
Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze
smluvních stran. Změny nebo doplňky smlouvy lze provádět formou písemného, oboustranně schváleného dodatku.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že
smlouva je sepsána svobodně, vážně a volně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují
svými podpisy.

V

dne:

V Chebu dne:

Michal Holota

