
Obchodní podmínky agentury JdemeSlavit.cz 

A. Základní pojmy 

1. „Portálu“ se rozumí webová aplikace dostupná na adrese http://www.jdemeslavit.cz, 

prostřednictvím níž lze zadávat nabídky hudební či obdobné umělecké produkce, editovat obchodní 

nabídky, objednávat a činit právní jednání, případně vkládat inzeráty a další data z oblasti nabídky a 

poptávky hudebních akcí (dále zkráceně jen „Služba“). Službu prostřednictvím Portálu poskytuje 

Martin Zavadil, se sídlem podnikání Bratří Šilerů 3355, PSČ 767 01, IČO 76641112, podnikající na 

základě živnostenského oprávnění vydaného Městským úřadem v Kroměříži (dále jen 

„Provozovatel“).  

2. „Zákazníkem“ je fyzická osoba, sdružení fyzických osob (hudební či umělecká skupina, podnikající 

nebo nepodnikající), případně i právnická osoba, která se registruje do Portálu. Tyto obchodní 

podmínky (dále jen "Podmínky") určují část obsahu každé smlouvy mezi Provozovatelem a 

Zákazníkem (dále jen „Smlouva“). Smlouva je uzavřena okamžikem úspěšného ukončení registrace 

Zákazníka do Portálu, tj. vložením všech údajů požadovaných Portálu. Na uzavření Smlouvy nemá 

Zákazník právní nárok; uzavření (prodloužení či znovuobnovení) Smlouvy může Provozovatel odepřít, 

zejména z následujících důvodů:  

a. Zákazníkova data obsahují Závadný obsah nebo Provozovatel má důvodně za to, že Závadný obsah 

obsahovat mohou,  

b. Zákazník učiní neakceptovatelnou výhradu k obsahu Smlouvy,  

c. Zákazník neposkytne Provozovatelem vyžádanou součinnost,  

d. Zákazník podá Provozovateli nesprávné, neúplné či nepravdivé údaje,  

e. lze důvodně předpokládat, že Zákazník nebude plnit své povinnosti,  

f. Zákazník dříve obešel Provozovatele, nebo hrozí nebezpeční obcházení ve smyslu článku C. odst. 4 

těchto Podmínek,  

g. (hudební) produkce Zákazníka je dle hodnocení ze strany Objednatelů opakovaně nekvalitní nebo 

alespoň nikoli řádná,  

h. jednání Zákazníka je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy. Nastane-li některá z výše 

uvedených situací, má Provozovatel rovněž oprávnění Zákazníka později (po uzavření Smlouvy) 

smazat z databáze a odepřít mu další přístup do Portálu.  

3. „Objednatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která hodlá objednat nebo závazně 

objedná produkci nabízenou Zákazníkem. Služba tak spočívá v tom, že Provozovatel zprostředkovává 

možnost objednání produkce Zákazníka Objednatelem.  

4. „Závadným obsahem“ se rozumí především:  

a. obsah porušující veřejný pořádek, dobré mravy, právní předpisy, včetně mezinárodních úmluv, 

příkaz soudního či správního orgánu či jakákoliv práva třetích osob,  

b. obsah rozesílající nevyžádané zprávy (SPAM),  

c. obsah, kterým dochází k nelegálnímu získávání nebo šíření software (a jiných počítačových 

programů) za účelem distribuce (úplatné nebo neúplatné) tohoto nelegálně získaného nebo 

distribuovaného software třetím osobám (například warez, crack a podobná zaměření),  



d. obsah, který obsahuje nedovolené aplikace a skripty, případně který přetěžuje databázové systémy 

nebo způsobuje špatnou funkci serverů,  

e. obsah, který přetěžuje Portál i nebo hardware Provozovatele případně jiných osob,  

f. obsah, který ohrožuje soukromí nebo bezpečnost počítačových systémů jiných uživatelů sítě 

internet nebo ohrožuje soukromí nebo bezpečnost jakýchkoliv jiných subjektů (například 

prostřednictvím virů, generátorů hesel, anonymizérů, phishingu apod.),  

g. obsah, který obsahuje jakékoli informace, poškozující dobré jméno Provozovatele nebo jeho 

pracovníků či třetích osob.  

5. Elektronickým zasláním informace či zprávy se rozumí odeslání prostého emailu na kontaktní 

adresu elektronické pošty (e-mail), kterou Zákazník uvedl při registraci do Portálu.  

6. Přístup do Portálu (registrace) je poskytován Zákazníkovi zdarma. Provozovatel je však oprávněn, 

především vzrostou-li náklady na její provozování, stanovit od určité doby do budoucna úhradu za 

přístup do Portálu, a to v souladu s právními předpisy.  

B. Prohlášení Zákazníka  

1. Zákazník prohlašuje, že se zcela seznámil s technickou podstatou a všemi vlastnostmi Služby a že 

porozuměl informacím o Službě. Zákazník dále prohlašuje, že se zcela seznámil s obsahem těchto 

Podmínek. Zákazník taktéž bere na vědomí, že je v jeho moci vkládat a editovat informace o sobě 

včetně cen za produkci (případně ve formě tzv. profilu hudební skupiny), kterou prostřednictvím 

Portálu nabízí. Je tedy srozuměn s fungováním Portálu i se skutečností, že provizi Provozovateli hradí 

Objednatel.  

2. Zákazník souhlasí s tím, že jím zveřejňované nabídky či informace (inzerce) prostřednictvím Portálu 

je zpřístupněna všem uživatelům celosvětové počítačové sítě internet. Zákazník dále souhlasí s 

oprávněním Provozovatele poskytovat nezměněný obsah inzerce (nabídky Zákazníka) nebo jeho část 

třetím osobám k další veřejné prezentaci nebo statistickému zpracování. Zákazník svou registrací v 

Portálu souhlasí s tím, aby mu Provozovatel zasílal informace související s Portále,, případně se 

souvisejícími službami.  

3. Zákazník prohlašuje, že není spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, 

neboť uměleckou produkci, kterou prostřednictvím Portálu inzeruje, vykonává mimo jiné za účelem 

dosažení zisku.  

4. Zákazník prohlašuje, že veškeré údaje jím uvedené při registraci do Portálu (včetně identifikace, 

kontaktů, osob oprávněných jednat jeho jménem) jsou úplné, aktuální a pravdivé. V případě změny 

některého z požadovaných údajů je Zákazník povinen takovou změnu nahlásit Provozovateli bez 

zbytečného odkladu. Zákazník bere na vědomí, že sdělení a informace od Provozovatele mu budou 

poskytovány elektronickým zasláním. Provozovatel neověřuje ani není povinen ověřovat doručení 

sdělení Zákazníkovi. Provozovatel je oprávněn žádat, aby Zákazník uvedl informace nezbytné ke 

zjištění a ověření jeho totožnosti, a dále aby sám v Portálu aktualizoval nebo opravil vkládané 

informace o něm.  

5. Registrací Zákazník výslovně souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých 

osobních údajů v nezbytně nutném rozsahu pro uzavření Smlouvy a poskytování Služby. S osobními 

údaji Zákazníka je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném znění.  



6. Zákazník bere bez výhrad na vědomí skutečnost, že Provozovatel je oprávněn nezveřejnit v rámci 

Portálu všechny jeho identifikační údaje, aby nedošlo k obcházení Provozovatele, případně aby byly 

zachovány principy volné soutěže Zákazníků, na kterých je Portálu vybudována.  

7. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel není povinen archivovat data Zákazníka editované v 

Portálu.  

C. Některá práva a některé povinnosti  

1. Možnost editace. Zákazník je oprávněn v rámci Portálu zveřejňovat, upravovat a jinak editovat 

pouze vlastní obchodní nabídky (případně Portálu předpokládaná data), tj. v rozsahu, ve kterém je v 

náležité kvalitě a umělecké úrovni osobně realizovat koncert, vystoupení, hudební doprovod, 

hudební produkci na rodinných, soukromých či veřejných akcích, a/nebo podobných akcí, popřípadě 

v součinnosti s dalšími výkonnými umělci. Zákazník není oprávněn umožnit třetím osobám, zejména 

pak osobám konkurujícím či s ním propojeným v oblasti umělecké produkce, přístup do Portálu.  

2. Způsob vkládání obchodních nabídek (inzerce) Zákazníka je blíže popsán přímo v Portálu. Pro třetí 

osoby (Objednatele) je však skryt název, pod kterým Zákazník vystupuje, jakož i kontaktní údaje 

Zákazníka, aby nemohlo dojít k obcházení Provozovatele. Zákazník je povinen vkládat do Portálu 

ukázky pouze své tvorby (autorské nahrávky, či autorské interpretace) tak, aby nedošlo k zásahu do 

práv třetích osob. V tomto smyslu budou v Portálu zkráceny taktéž ukázky Zákazníkovy tvorby či 

interpretace.  

3. Provozovatel je oprávněn zasahovat i jiným způsobem do dat vytvořených či umístěných 

Zákazníkem tak, aby Objednatelé měli možnost výběru z registrovaných Zákazníků, aniž by měl 

některý Zákazník neoprávněnou konkurenční výhodu.  

4. Zákaz zásahů do Portálu. Zákazník nesmí zasahovat do Portálu jiným než dovoleným způsobem, 

zejména se nesmí používat systémových příkazů, kterými by měnil nastavení nebo funkci Portálu, ani 

narušovat či přetěžovat síťovou komunikaci. Zákazník nesmí užívat Portál způsobem, kterým by 

obtěžoval ostatní Zákazníky, zejména se zdrží nespecifického šíření nevyžádané elektronické pošty 

(SPAM). Zákazník je povinen využívat Portál tak, aby nenarušoval jakákoliv práva třetích osob, a dále 

tak, aby to bylo v souladu se zákony a právními předpisy závaznými na území České republiky. 

Zákazníkovi je zakázáno ukládat o Portálu data, která obsahují nebo by mohla obsahovat Závadný 

obsah. Zákazník nesmí užívat Portál k protiprávnímu jednání, zejména není oprávněn užívat Portál k 

obcházení zákona, podpoře terorismu či jiným formám trestného jednání. Zákazník je povinen dbát 

veškerých pokynů a návodů Provozovatele souvisejících s užíváním Portálu, jsou-li mu dány. Zákazník 

je povinen pravidelně číst zprávy Provozovatele zaslané na Zákazníkem uvedenou adresu 

elektronické pošty, aby včas reagoval na pokyny Provozovatele, jeho výzvy či sdělení.  

5. Neobcházení. Zákazník nesmí činit takové jednání, při kterém dochází ke zkracování nebo 

obcházení Provozovatele. Zákazník se uzavřením Smlouvy zavazuje zdržet jakéhokoli právního 

jednání vůči jakémukoli (potenciálnímu) Objednateli, na základě něhož by Provozovateli ušla provize, 

případně by došlo k zaplacení provize ke škodě a/nebo namísto Provozovatele. Zákazník proto 

zejména nesmí spolupracovat přímo s objednateli (v případě i následných objednávek). Je ujednáno, 

že Zákazník porušuje Smlouvu také tehdy, jestliže použije obchodní informace o Objednateli nebo od 

Objednatele přímo bez účasti Provozovatele na jiné než Portálu zprostředkované produkci. Poruší-li 

Zákazník Smlouvu tím, že obejde Provozovatele, zaplatí mu provizi jako kdyby došlo ke 

zprostředkování, a to i po ukončení trvání Smlouvy nebo smazání Zákazníka z Portálu.  



6. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Objednatel je nicméně oprávněn zrušit svou registraci v 

Portálu kdykoli bez udání důvodu, a to tak, že svůj účet smaže postupem, který Portál umožňuje. 

Zákazník bere na vědomí, že smazáním dojde k nevratné ztrátě všech jeho dříve editovaných dat v 

Portálu. Právo na provizi zůstává Provozovateli zachováno i po ukončení Smlouvy.  

7. Provozovatel je oprávněn ukončit Smlouvu v případě, že Zákazník poruší Smlouvu nebo tyto 

Podmínky, především dojde-li k situaci, kvůli které může Provozovatel odepřít uzavření Smlouvy 

(srov. článek I. odst. 2 těchto Podmínek). Provozovatel je oprávněn po Zákazníkovi, s nímž byla 

Smlouva ukončena z důvodu porušení těchto Podmínek, požadovat úhradu jednorázového poplatku 

za opětovnou možnost registrace ve výši 1000 Kč bez DPH (slovy: jeden tisíc korun českých). Způsob 

zaplacení této sankce si dohodne Zákazník s Provozovatelem elektronicky.  

D. Odpovědnost a její limitace  

1. Zákazník odpovídá za svá data i svůj obsah sdělovaný či ukládaný v rámci Portálu. Odpovědnost 

Provozovatele za data či nabídky Zákazníka je zcela vyloučena. S ohledem na skutečnost, že Služba je 

poskytována Zákazníkovi zadarmo, není Provozovatel povinen nahradit Zákazníkovi jakoukoli újmu, 

ušlý zisk ani jinou škodu. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli újmu či ztrátu, která byla Zákazníkovi 

způsobena v souvislosti s Portálu. 

2. Provozovatel neodpovídá za jakékoli újmy či ztráty způsobené dočasnou nefunkčností Portálu z 

důvodu vyšší moci, výpadků internetu nebo elektrické energie či obdobných událostí nezaviněných 

Provozovatelem. Provozovatel bude Zákazníka prostřednictvím elektronické pošty informovat o 

plánovaných odstávkách, očekávaných výpadcích či jiných předvídaných přerušeních ve fungování 

Portálu.  

3. Provozovatel není odpovědný za jakékoli újmy či prodlení způsobená zneužitím přihlašovacích 

údajů Zákazníka nebo jeho osobních údajů, pakliže je nezavinil sám Provozovatel. Za zneužití těchto 

údajů v tomto smyslu nemůže být považováno jejich (případně i opakované) zaslání Provozovatelem 

na Zákazníkem uvedenou kontaktní adresu.  

4. Vady na Portálu. Vyskytne-li se vada v plnění Provozovatele, má Zákazník právo pouze na 

odstranění vady opravou v databázi Portálu. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se Zákazník kromě 

uvedeného práva na odstranění vady v databázi výslovně vzdává jiných práv z vadného plnění.  

5. Autorské právo. Autorská práva, licence, soulad s autorským zákonem, úhradu odvodů 

kolektivnímu správci či další záležitosti s autorským právem související si obstarává Zákazník na své 

náklady a odpovědnost, případně řeší přímo s Objednatelem (provozovatelem produkce). Obdobně 

Zákazník přímo s Objednatelem dořeší (jakožto profesionální subjekt působící v oblasti umělecké 

produkce) další detaily: konkrétní podmínky produkce (playlist), odměnu, ozvučení, reklamu, 

osvětlení, apod. Zákazník je povinen dbát o to, aby zajistil produkci v nejlepší možné kvalitě podle 

požadavků Objednatele, a v tomto smyslu bere bez výhrad na vědomí, že Portálu umožňuje zpětné 

hodnocení Zákazníka.  

6. Nesplnění závazku. Zákazník odpovídá Objednateli za obsah a kvalitu jeho produkce (plnění). V 

případě, že Zákazník nebude schopen obstarat produkci, jak bylo dohodnuto s Objednatelem, je 

povinen informovat o tom Provozovatele. Zákazník je dále povinen především se omluvit Objednateli, 

zajistit náhradní plnění (obstarat plnění ve lhůtě od jiného Zákazníka nebo třetí osoby) a nahradit 

Objednateli škodu (újmu) tím způsobenou.  

7. Doplňková funkcionalita. Další doplňkové služby (zejména statistiky) jsou v Portálu podporovány z 

dat zadaných Zákazníkem, případně Provozovatelem. Využití této funkcionality však není součástí 



bezplatné Služby, a Provozovatel tak nenese odpovědnost za aktuálnost či správnost takto do 

databáze vložených dat.  

D. Finanční podmínky  

1. Provizi za zprostředkování uzavření smlouvy mezi Objednatelem a Zákazníkem platí Objednatel na 

účet Provozovatele. Následující finanční podmínky se proto použijí pouze pro případ, že se v rámci 

Smlouvy Zákazník zaváže platit Provozovateli zvláštní odměnu za zprostředkování, za inzerci nebo 

zvláště dohodnutou službu.  

2. Zákazník platí Provozovateli na základě daňového dokladu (faktury), jež mu je zaslána v 

elektronické podobě (formát pdf). Náklady spojené s úhradou či vymáháním dluhů Zákazníka jdou k 

jeho tíži. Není-li dohodnuto jinak, je faktura splatná do deseti dní ode dne jejího doručení 

Zákazníkovi.  

3. Nestanoví-li tyto Podmínky či Smlouva jinak, jednostranné započtení vzájemných pohledávek 

Smluvních stran se nepřipouští. Provozovatel je oprávněn vázat uzavření (nové) Smlouvy na zaplacení 

dluhů Zákazníka z dřívějších právních jednání.  

E. Závěrečná ustanovení  

1. Ujednání ve Smlouvě odchylující se od těchto Podmínek mají přednost. Otázky těmito Podmínkami 

neupravené se podpůrně řídí občanským zákoníkem v části o smlouvě o zprostředkování.  

2. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto Podmínky i bez předchozího souhlasu 

Zákazníka, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění v Portálu. Takovým 

zveřejněním vstoupí nové znění Podmínek v účinnost, pokud není v Podmínkách stanoveno datum 

pozdější. Upozornění na skutečnost, že došlo ke změně Podmínek, bude v Portálu zveřejněno 

nejméně po dobu čtrnácti kalendářních předcházejících dni, kdy nové znění Podmínek vstoupí v 

účinnost. Neodstoupí-li Zákazník v této lhůtě, má se za to, že nové Podmínky přijal.  

3. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2019. 


