
Smlouva o zajiéténi kulturni akce
(podle § 1746 odst. 2 obéanského zékom’ku)

Smluvni strany:

Centrum pro otevf‘enou kulturu,
pf‘ispévkové organizace
se sidlem: Svaté Anezky Ceské 29, 530 02 Pardubice16:: 06495036
016: C206495036
Zastoupené: feditelem organizace(déle jen PORADATEL)

a

Clovék v tisni, o.p.s.
se sidlem Safafikova 24, Praha 2, 120 00
1C:25755277
DIC: c225755277
zastoupené feditelem festivalu Ieden svét(déle jen CVT)

Strany této smlouvy se vsouladu 5 § 1746 odst. 2 obéanského zékoniku na zékladé fiplnéhoa vzéiemného konsensu o v§ech niie uvedenych ustanovenich dohodly na této smlouvé:

l.
PREDMET SMLOUVY

CVT zajisti pro PORADATELE dodém’ kulturm’ akce Mezinérodm’ festival dokumentérnich filmfio Iidskych prévech Jeden svét v Pardubicich (déle jen FESTIVAL) v terminu 25. 3. - 3. 4. 2019. 23 totododém’ néleii CVT odména, specifikované v Elénku IV. této smlouvy.

II.

POVINNOSTI CVT
CVT zajistl’:
a) v§echny filmy, které budou promitnuty V rémci FESTIVALu; CVT si vyhrazuje prévo vybéru titulua nosiée,

b) CVT tl'mto prohlaéuje, ie ke véem PORADATELi dodévanym filmfim mé ph’sluéné préva umoifiujicijejich sdélovém’ vefejnosti vrémci FESTIVALu 3 2e vsouvislosti s promitém’m uvedenSIch filmfinebude p0 PORADATELi poiadovén jakykoliv poplatek ze strany CVT,
c] CVT dodé PORADATELI programové podklady nejpozdéji do 12. 2. 2019. PORADATEL zveFejm’ pro—gram FESTIVALu ve svjzch propagaénich materiélech. PH pozdéjéim dodém’ kompletnich podkladfi,PORADATEL neruéi za zvef‘ejném’ programu.
d) zajiétém’ uvadééské sluiby ve spolupréci s PORADATELem
e) CVT si ve spolupréci s mistm’m partnerem vyhrazuje prévo vyibéru L’Jéastnikfi do diskusi v rémciFESTIVALu



f) CVT odvede na zékladé pisemného vydétovéni PORADATELe z ceny prodanych vstupenek autorské
odmény OSA.

III.
POVINNOSTI PORADATELE

PORADATEL zajistl':
1) promitacf prostor Divadla 29 (déle jen kino) v terminu 25. - 29. 3. a 1.-3. 4. 2019 0d 8:00 do 15:00

hodin pro tzv. ékolni projekce a v terminu 26. - 30.3.2019 0d 15:00 do 00:00 hodin pro regulérm’
FESTIVALové projekce (kino disponuje technikou umoifiujici projekci filmfi ze souborfi .mp4,
maximélni rozli§eni 1920x1080 pixelfi, video bitrate 3-10 Mbps, zvuk ve formétu AAC, stereo),

2) volny vstup minimélné jednu hodinu pred prvm’m promitém’m kaidého promitacfho dne 32 do
konce denm’ho programu pro technicky personél a organizétory FESTIVALu,

3) bezplatné zajiéténf promitaci techniky - velkoploény datovy projektor a zarl’zeni pro prehrévém’
souborfi ve vyiée uvedeném formétu (PC, notebook apod.), zvukové techniky a promitaciho plétna,

4) véasné vyzkouéeni promitaci techniky s testovacim souborem

S) staiem’ filmfi z odkazfi dodanych CW 3 jejich pfipravu pro promiténl’ v kiné,

6) moinost pro bezplatné umisténi loga a propagaém’ch materiélfi sponzorfi a partnerfr FESTIVALu
v séle, predséli a v ostatnich prostoréch kina

7) bezplatné umisténi materiélfi propagujl’cich FESTIVAL od 15. 2. do 3.4.2019 v reklamm’ vitriné kina
a na pokladné kina,

8) bezplatné sluiby (uvadééské sluiba, obsluha promitaci a zvukové techniky),

9) bezplatné zajiéténi prodeje i predprodeje vstupenek na pokladné kina, predprodej vstupenek na
V‘éechna promitém’ v kiné 0d xxx [pf-edprodej pofadatei neposkytuje)

10) PORADATEL odvede z ceny prodanjzch vstupenek zékonné poplatky (Fond kinematografie),

PORADATEL rezervuje 5 volnych mist v promitacim séle, které budou vyhrazena pro hosty FESTIVALu
a novinére. Tato mista budou rezervovéna do ...10min ...... pred zaéétkem predstavenf, poté budou
prevedena do volného prodeje. Hosté a novinéri FESTIVALu se budou prokazovat akreditaéni kartou,
jejii vzor ve fotokopii dodé CW PORADATELi nejpozdéji do 20.2.2019.
11) PORADATEL vyfiétuje FESTIVAL prostrednictvim on-line vydétovaciho formulére, vyfiétovém’

pripravi pro CVT nejpozdéji do Etmécti dni po jeho skonéeni (Viz bod lV/Z); odkaz na on-line
vydétovaci formulér obdril’ PORADATEL na e-mail nejpozdéji do 10.3.2019,

12) PORADATEL na iédost CVT vysvéth’ bez zbyteéného odkladu pripadné nejasnosti ve vydétovéni,
event. doloii CVT doklady prokazujicf sprévnost vydétovéni.

1v.
PRODE] VSTUPENEK A ODMENA PRO CVT

1) PORADATEL bude prodévat névétévnikfim regulérm’ch projekci FESTIVALu vstupenky za cenu
80 K6 [jednotlivé projekce), 250 K6 3 400 K6 (permanentky) a névétévnikfim ékolnich projekci pak
za cenu 50 K6. Veékerj/ prodej vstupenek realizuje PORADATEL svym jménem.

2) Odména pro CVT je touto smlouvou ustanovena na 70 % éistého vyitéiku z prodeje vstupenek (tedy
bez DPH a po odvodu v§ech poplatkfi a odmén). Uvedené ééstka bude po skonéem’ FESTIVALU ze
strany CVT fakturovéna PORADATELI a to na zékladé vyfiétovém’, vyplnéného PORADATELem.
Fakturace probéhne bez DPH, protoie se jedné o Einnost na strané CV’I‘ 0d DPH osvobozenou.
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v.
DALSI’ UIEDNANi

1) Vprostoréch kina a foyer budou p0 dobu FESTIVALu umistény propagaém’ materiély FESTIVALua PORADATELE.
2) Pfed filmy budou proml’tény pouze upoutévky a reklamy spojené s FESTIVALem.

V1.
zAvERECNA UJEDNANi

1) Iakékoliv zmény éi doplfiky této smlouvy jsou vézény na formu pfsemného dodatku.
2) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichi po jednom exempléfi obdrif oba jeji fiéastm’ci.3) Tato smlouva nabfrvé Liéinnosti dnem podpisu smluvm’mi stranami.
4) Obé strany tl’mto potvrzujf, 2e tato smlouva je vyirazem jejich svobodné a pravé vfile a ie 51' pfeéetlycely jejl’ obsah, na dfikaz éehoi k m’ pfipojuji své podpisy.

\ \J %
.

\
\ x \\V Pardubicfch dne 72- 4 V Praze dne Q.“ 3 m ["5






