
S M L O U V A  O  P R O V E D E N Í  A  Z A B E Z P E Č E N Í  P R O D U K C E  

 

Jako pořadatel na straně jedné: 

AGENTURA : 

 

 

 

 

Ičo:    

 

 

Jako pořadatel na straně druhé: 

 

 

 

I.Touto smlouvou se agentura zavazuje zajistit vystoupení níže uvedeného hudebního souboru 

za podmínek uvedených dále a pořadatel se zavazuje řádně připravit a dodržet technické 

podmínky vystoupení, zvláštní podmínky uvedené v článku V. této smlouvy a zaplatit 

agentuře sjednaný honorář. 

 

 

II. 

 

Podepsaný návrh smlouvy je pořadatel povinen vrátit na adresu:                                 , 

nejpozději do tří pracovních dnů od jeho obdržení. Neodešle-li v této lhůtě podepsaný návrh 

na uvedenou adresu, není agentura nadále svým návrhem smlouvy vázána. 

 

 

III. 

 

Pořadatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, zaplatí-li odstupné ve výši: 

15 % sjednaného honoráře, odstoupí-li od smlouvy nejméně 30 dnů před termínem akce, 

40 % sjednaného honoráře, odstoupí-li od smlouvy nejméně 10 dnů před termínem akce, 

90 % sjednaného honoráře, odstoupí-li od smlouvy méně než 10 dnů před termínem akce. 

Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti druhý pracovní den ode dne, kdy byla zásilka 

obsahující odstoupení od smlouvy prokazatelně předána k poštovní přepravě. Do výše 

uvedených lhůt se nezapočítává den konání akce. 

 

 

IV. 

 

V případě, že nedojde k řádnému odstoupení od smlouvy a akce se neuskuteční z důvodů na 

straně pořadatele, má agentura nárok na zaplacení honoráře v plné výši. V případě, že se akce 

neuskuteční z důvodů na straně agentury, má pořadatel právo na náhradu způsobené škody. 

V. 

 

Zvláštní podmínky: 

 

Název souboru:                                                    Předkapela:  



Název akce:  

Míst akce: Datum:  

Hodina:   

Osoba oprávněná jednat za pořadatele:  

Osoba oprávněná jednat za agenturu:  

Zvláštní požadavky na pořadatele:  

- zajištění zvukové a světelné aparatury:  

- Pořadatel zajistí světelnou aparaturu na své náklady 

- zajištění teplé večeře pro   osob. 

- zajištění nápojů:   

 

- zajištění noclehu:  

 

- další: 2 pomocníky k vyložení a složení aparatury 

 

 

 

 

 

Honorář (cena včetně dopravy)   Základní cena za koncert je   

Pořadatel je povinen zaplatit částku:                  do:                 na účet:                                                

 

 

 

 

VI. 

 

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

jednom , naskenovanou a řádně potvrzenou smlouvu zašlete na mail:  

 

V                      dne:  

 

Agentura:  

Jednatel                                                   Pořadatel:   

V zastoupení  


