
                                                     POŽADAVKY SKUPINY PLUS 
                                                              (součást smlouvy) 
 
1. Pořadatel je povinen ihned po vystoupení hotově oproti faktuře vyplatit dohodnutou částku zahrnující vlastní 
ozvučení, veškeré náklady interpretů na vystoupení a dopravu.  
 
V případě nezaplacení částky ke dni splatnosti faktury si budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 3% z fakturované 
částky za každý započatý den prodlení až do úplného zaplacení!!!  
 
2. Interpreti sami přihlašují svoje honoráře ke zdanění.  
 
3. Pořadatel je povinen zajistit vstup technikům hudební skupiny PLUS na místo konání produkce nejpozději 3 hodiny 
před začátkem a 1,5 hodiny po jejím skončení.  
 
4. Pořadatel na vlastní náklady zajistí stabilní pódium o minimálních rozměrech 8 x 4 metry pro 9 hudebníků 
s nástroji.Na akce v menším obsazení 6 x 4m pro 6 hudebníků (při venkovních akcích zastřešené a kryté i z bočních 
stran), stůl naproti jevišti pro zvukaře a zásuvky s napětím 230 V, nebo 380 V.Dále parkovací místa pro jedno 
dodávkové a 2 osobní auta. 
 
5. Pořadatel zajistí pro kapelu uzamykatelnou samostatnou šatnu (místnost) pro 9 osob se ZRCADLEM, s židlemi a 
minimálně 1 stolem, pokud možno v blízkosti pódia, na akce v menším obsazení totéž pro 6 osob. 
 
6. Pořadatel před zahájením produkce dohodne se souborem herní pořádek a upřesní organizační a technické 
podmínky produkce. 
 
7. Pořadatel odpovídá za všechny majetkové škody vzniklé interpretovi v rámci vystoupení a následky, které by vznikly 
v důsledku nedodržení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, při nedodržení technických norem a ostatních obecně 
závažných předpisů.  
 
8. Pořadatel ani jakékoli osoby nesmějí bez svolení interpreta pořizovat zvukový nebo zvukově-obrazový záznam 
vystoupení interpreta, a to ani pro rozhlas a televizi. Pokud bude po předchozí dohodě s interpretem takový záznam 
pořízen, vyhrazuje interpret právo vyžádat si pořízený záznam k autorizaci.  
 
9. Pořadatel a hudební skupina PLUS se zavazují, že nesdělí výši ceny vystoupení třetí osobě.  
 
10. Pořadatel je povinen hradit poplatky za autorsky chráněná díla, za tímto účelem řádně podá ohlášení Ochrannému 
svazu autorskému.  
 
11. Změny termínu či hodiny vystoupení lze dosáhnout po vzájemné dohodě písemným sdělením 
(e-mailem), potvrzeným druhou stranou. 65 a více dnů před datem vystoupení stanoveným touto smlouvou má každá 
ze stran právo požadovat na druhé smluvní straně změnu dohodnutého termínu a ta jí musí vyhovět bez jakéhokoli 
požadavku na odškodnění, po této lhůtě nebo při žádosti o změnu již změněného termínu není druhá strana povinna na 
požadavek náhradního termínu přistoupit a může od smlouvy odstoupit.  
 
12.  Jakékoli změny smlouvy lze dosáhnout pouze po vzájemné dohodě s kontaktní osobou, tj. panem Bedřichem 
Palečkem (kontakt v záhlaví smlouvy) a následným vzájemným písemným potvrzením.  
 
13.  Neuskuteční-li se vystoupení vinou hudební skupiny PLUS, uhradí pořadateli prokazatelnou výši škody, která tímto 
vznikla, maximálně však do výše 10% z dohodnuté ceny.  
 
14. Neuskuteční-li se vystoupení vinou pořadatele, v případě že se dostaví soubor na produkci, která byla bez jeho 
vědomí zrušena, uhradí pořadatel veškeré náklady na dopravu a stavbu aparatury, která je 20% sjednaného honoráře. 
 
15. Přerušení, případně ukončení produkce při plném dodržení sjednaného honoráře v případě, jestliže pořadatel 
nezajistí hladký průběh produkce a dojde k jejímu narušení ze strany účastníků pod vlivem alkoholu nebo jiné výtržnosti 
stejně jako v případě nepříznivého počasí nebo trvalého přerušení dodávky elektřiny či značného poškození vybavení 
orchestru účastníky produkce nebo živelnou pohromou. 
 
16. Neuskuteční-li se vystoupení zásahem „vyšší moci“ (nemoc, nehoda, živelná pohroma, epidemie, apod.) a je-li toto 
zavinění prokazatelně doloženo, jakýkoli nárok na odškodnění oboustranně odpadá.  
 
17. Potvrzenou (podepsanou) oskenovanou smlouvu je povinen objednatel zaslat nejpozději po dohodě na e-mailovou 
adresu: HudbaPlus@seznam.cz nebo poslat poštou na adresu: 
Bedřich Paleček, Hraniční 176, 277 11 Neratovice.  
 
18. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem doručení jednoho ze dvou vyhotovených stejnopisů smlouvy opatřeného 
podpisy obou stran na adresu hudební skupiny PLUS.  
 
   
 
 Podpis za pořadatele:.............................                                        Za  hudební skupinu PLUS................................  


