
 

 

DIVADLO F. X. ŠALDY LIBEREC 

příspěvková organizace - plátce DPH 

IČO 00083143, DIČ CZ00083143 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. - 5604292/0800 

Sídlo: Zhořelecká ul. 344/5, 460 01 Liberec 1 

Zastoupená: Ing. Jarmila Levko, ředitelka divadla 

Kontaktní osoba:  

(dále jen „DFXŠ“) 

a 

Karel Kašák  

IČ: 41350391 

Bankovní spojení 

Tel:  

Plátce DPH: NE 

(dále jen „Autor“) 

 

DFXŠ a Autor dále společně  též jen „Smluvní strany“ 

Uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. a  §2358 a násl. Zákona č.89/2012 

Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., zákon 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorském a změně některých 

zákon§ (dále jen „autorský zákon“) tuto smlouvu o vytvoření fotografického díla a 

poskytnutí licence k užití tohoto díla (dále jen „Smlouva“) 

 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 



 

 

1. Autor se touto Smlouvou zavazuje pro DFXŠ osobně s využitím všech svých 

schopností a znalostí na svůj náklad vytvořit dle pokynů DFXŠ fotografická díla. 

Fotografickým dílem se pro potřeby této Smlouvy rozumí fotografické práce 

v průběhu zkouškového procesu inscenace operního souboru, a to konkrétně: 

1. a 2. hlavní zkouška, dále pak 1. premiéra zákulisí, děkovačka 1. premiéry a 

slavnostní raut, dle zadaného harmonogramu objednatele. Fotografická 

reportáž obsahuje nejméně:  

1. a 2. hlavní zkouška 100 - 200 fotografií dle počtu alternací, 1. premiéra 

zákulisí 20 ks, děkovačka 15 ks, slavnostní raut 40 ks. Dílo předává Autor 

v digitálním formátu ve dvou totožných sadách - první obsahuje fotografie 

v tiskové kvalitě, druhá stejnou sadu v nižším rozlišení pro elektronická média, 

které Autor pořídí (vyhotoví) v souladu s touto Smlouvou (dále jen „Dílo“). 

Každé Dílo bude specifikováno v objednávce, kde bude upřesněn úplný rozsah 

daného díla. Objednávka bude vystavena v písemné podobě, a to i 

prostřednictvím elektronické pošty. 

2. Autor zároveň poskytuje touto Smlouvou DFXŠ oprávnění (licenci) k užití Díla 

v rozsahu a za podmínek dále stanovených touto Smlouvou. 

3. DFXŠ se zavazuje uhradit Autorovi za zhotovení Díla a za poskytnutí licence 

k užití Díla odměnu dle článku III. Této Smlouvy. 

 

Článek II. 

Povinnosti Autora, DFXŠ a poskytnutí licence 

1. Autor se zavazuje na základě písemné objednávky vytvořit a předat Dílo DFXŠ. 

Termíny dodání Díla budou vždy specifikovány v dílčí objednávce. Autor je 

povinen předat DFXŠ Dílo v elektronické podobě prostřednictvím internetové 

úschovny, pokud nebude v objednávce uvedeno jinak. 

2. Převzetí Díla bude DFXŠ potvrzeno písemně formou elektronické pošty. 



 

 

3. Předáním Díla Autorem dle odst. 1 a 2 tohoto článku zároveň poskytuje Autor 

DFXŠ licenci k užití Díla, a to všemi způsoby užití předpokládanými autorským 

zákonem (dále též jen „Licence“). Licence se poskytuje jako výhradní a bez 

územního, časového a množstevního omezení. Případný zánik této smlouvy 

nemá vliv na trvání licence a jiných oprávnění udělených Autorem DFXŠ na 

základě této smlouvy. 

4. Autor se podpisem této Smlouvy zavazuje, že neposkytne licenci k užití Díla 

nebo jeho části třetí osobě a že se zdrží výkonu práva Dílo užít všemi způsoby 

předpokládanými autorským zákonem. 

5. Autor není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu DFXŠ pořizovat 

v předmětných prostorách jiné fotografie, než které jsou předmětem Díla dle 

této Smlouvy, které je specifikováno v dílčí objednávce.  

6. DFXŠ má právo poskytnutou Licenci nebo její část třetí osobě (podlicence). 

7. DFXŠ je oprávněno do Díla následně zasahovat, avšak pouze v takovém 

rozsahu, aby zůstal zachován smysl a podstata Díla. 

8. DFXŠ bere za povinnost, zajistit vhodné podmínky pro Autora při vykonání díla: 

(specifikace díla předat nejdéle 14 dnů před termínem realizace, umožnění 

vstupu do předmětných prostorů DFXŠ. 

9. DFXŠ se zavazuje při použití částí díla /fotografií/ ve vlastních tiskových 

materiálech a elektronických médiích vždy uvádět jméno a příjmení autora.  

 

 

 

Článek III. 

Odměna 



 

 

1. Za vyhotovení Díla a za poskytnutí Licence dle této Smlouvy se zavazuje 

DFXŠ uhradit Autorovi jednorázovou odměnu ve výši 10 000 Kč sestávající 

se z odměny za vyhotovení Díla ve výši 8 000 Kč a z odměny za poskytnutí 

Licence ve výši 2000 Kč. (dále jen „Odměna“). Odměna je splatná po 

provedení Díla a to do 14 dnů od doručení faktury, která bude mít všechny 

náležitosti daňového dokladu. 

2. Odměnu uhradí DFXŠ Autorovi na bankovní účet Autora uvedený v záhlaví 

této Smlouvy, nebo na faktuře.  

Článek IV. 

Společná ustanovení 

1. Kontaktní osobou DFXŠ je pro Autora při plnění povinností z této Smlouvy: 

Michaela Pompová, vedoucí marketingu, mobil:    , e-mail:        (dále jen 

„Kontaktní osoba DFXŠ). Prostřednictvím Kontaktní osoby DFXŠ vznáší Autor 

své požadavky, připomínky a případné stížnosti související s plněním této 

Smlouvy. DFXŠ je oprávněno Kontaktní osobu DFXŠ kdykoliv změnit, případně 

pro jednotlivý úkol přidělit Autorovi kontaktní osobu jinou, přičemž o této 

skutečnosti je DFXŠ povinno informovat Autora bez zbytečného odkladu. 

 

Článek I. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 

zejména občanským zákoníkem a autorským zákonem. 

2. Tato Smlouva může být měněna nebo dohodou zrušena pouze v písemné 

formě obsahující podpisy obou Smluvních stran. Za písemnou formu nebude 

pro tento účel považována forma elektronických zpráv. Jakákoliv ze Smluvních 

stran může namítnout neplatnost této Smlouvy nebo její změny z důvodu 

mailto:pompova@saldovo-divadlo.cz


 

 

nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.  

 

3. V případě, že je, nebo se stane některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivě 

neplatné nebo neúčinné, a lze je od ostatního obsahu Smlouvy oddělit, nebude 

tím dotčena existence platnost a účinnost ostatních ustanovení a Smluvní 

strany prohlašují, že mají zájem na trvání a plnění této Smlouvy i v případě 

takového zdánlivého, neplatného nebo neúčinného ustanovení. Smluvní strany 

jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby zdánlivé neplatné, 

nebo neúčinné ustanovení bylo nahrazeno takovým platný a účinným 

ustanovením, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel 

zamýšlený zdánlivým, neplatným nebo neúčinným ustanovením. To se 

nevztahuje na účinnost této Smlouvy. 

4. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejné platnosti, z nichž každá 

ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném 

Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  

V Liberci dne……  

       

_________________________     _________________ 

Ing. Jarmila Levko       Karel Kašák 

ředitelka Divadla F. X. Šaldy      


