
Smlouva o zajištění hudební produkce podle zákona č. 89/2012 Sb. 
 

 

I. Smluvní strany 
 
Agentura:    Živý Jukebox s.r.o.  

    Petržílkova 2262/22, 15800 Praha 5 
IČO: 03570690, DIČ: CZ03570690, Plátce DPH 

Zastoupena jednatelem Janem Roušarem 
 

mobilní telefon:  (+420) 604 733 853 

e-mail:   rousar@zivyjukebox.cz 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pořadatel:    …………………………………………………….. 
 

Adresa konání akce: …………………………………………………….. 
 

Kontaktní osoba:  …………………………………………………….. 
Mobilní telefon:  …………………………………………………….. 

E-mail:   …………………………………………………….. 
 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

II. Předmět smlouvy 
 

Předmětem plnění této smlouvy je zajištění hudební produkce agenturou Živý Jukebox s.r.o.  
a smluvní odměna za tuto službu ze strany Pořadatele za následujících ustanovení: 

 
 

Hudební těleso:  …………………………………………………….. 
Kontaktní osoba:  …………………………………………………….. 
Telefon:   …………………………………………………….. 

Datum produkce:  …………………………………………………….. 
Místo vystoupení: …………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zvláštní ujednání:  …………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cena za vystoupení          ………………………….. 
  

V ceně je zahrnuto:                                        honoráře, ozvučení a doprava. 
Způsob úhrady:                                 převodem na účet. 

Splatnost faktury:          do 14 dnů od vystavení faktury za daný měsíc. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:rousar@zivyjukebox.cz


IV. Ostatní ujednání 
 

1. Z důvodu nemoci někoho z interpretů, zajistí agentura adekvátní náhradu, která musí 

být odsouhlasena Pořadatelem.  
 

2. V případě, že Pořadateli zanikne možnost využít hudební produkci z důvodu, že 

Pořadatel odřekne program, může tuto smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta činí 30 
kalendářních dnů. Při výpovědi v této době náleží Agentuře náhrada ve výši 50% 

smluvní ceny. V případě zrušení 14 pracovních dnů před datem akce náleží agentuře 
100% smluvní ceny. Pořadatel i Agentura se mohou dohodnout i jinak.  
 

3. Kapela zajištěná Agenturou je povinna vystupovat v kostýmu, který odpovídá úrovni a 
charakteru místa vystoupení a respektovat v tomto směru připomínky Pořadatele. 

 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 
5. Práva a povinnosti smluvních stran neupravená touto smlouvou se řídí právními 

předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník. 
 

6. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, smlouvu si před podpisem přečetly, 

s jejímž obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
                       
 

 
 

 
 
 

                  
………………………………………..            ………………………………………..            ……………………………………….. 
          Agentura                                  Datum                                  Pořadatel 


