
Smlouva 
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:  Mothers Follow Chairs  sestávající se z výkonných umělců: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
zastoupená společným zástupcem……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 (dále jen hudební skupina) 
 
2. Provozovatel:  název 
                                zastoupený ...................   
                                ulice 
                                psč město 
(dále jen provozovatel) 
 
 
 
II. Předmět smlouvy 
 
Touto smlouvou 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 produkci – koncertu v délce trvání cca ………… minut, a to    
v termínu:   
datum:   
od hod.:  
v místě  
jako součást:   
 
 
 
III.Autorský honorář + doprava 
 
Provozovatel se zavazuje zaplatit hudební skupině odměnu ve výši: ________  Kč a uhradit náklady 
na cestovném ve výši _________ Kč. 
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 příloze této smlouvy, jež je provozovatel povinen zabezpečit, aby umělecký 
výkon mohl být hudební skupinou řádně vytvořen. 
 
2. Provozovatel se zavazuje na vlastní náklady prezentovat hudební skupinu vhodným způsobem a 
v dostatečném rozsahu v rámci propagace jejího vystoupení pro provozovatele či propagace 
provozovatelem pořádané akce v rámci níž bude hudební skupina vytvářet umělecký výkon. 
 
3. V ostatním se řídí právní vztahy vyplývající z této smlouvy zákonem č. 121/2000 Sb. v platném 
znění a dalšími platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem. 
 
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu a je zhotovena ve 2 exemplářích, 
z nichž 1 obdrží hudební skupina a 1 provozovatel. Přílohu této smlouvy tvoří Technické podmínky. 
 
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.Zároveň smluvní strany 
prohlašuji, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 
 
 
 
V. Podpisy smluvních stran. 
 
 
 
 
 
 
 
V ……………… dne …………………… 
za hudební skupinu      za provozovatele 
 
 
 
 
 
 
                                 jméno : 
společný zástupce       funkce : 
 
 


