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S M L O U V A
o zprostredkovéni uméieckych vykonfi, porizeni zvukového

za'znamu a o poskytnutI’ licence k uméieckym vykonfim

c. 53/ 1 7

DALARTIS, s.r.o.
zastoupena: Mgr. Daiimiiou Fréhlichovou, jednatelem
agresa: Jana Zelivského 1777/4,13O 00 Praha 3
IC:V 043 38 715
DIC: CZ 04338715
éislo fiétu: 4130745359/0800
GMS: “
e-mail: @
(déle ,,agentura“)

na strané jedné a

Janéékova filharmonie Ostrava, p. o. .,
zastoupena: Mgr. Janem Zemlou, ‘I‘editelem
agresa: 28. Fijna 124, 702 00 Ostrava
IC:V 00373222
DIC: CZ00373222
(":islo I'Jétu: 3139761/0100
tel./fax.: +420 597 489 499
(déie ,,umélec“)

na strané druhé

uzaviraji
tuto smlouvu ve véci jednorézového zprostredkovéni vykonu umélce/souboru, porizenI'
zvukového zaznamu uméleckych vykonu umélce/souboru a stanoveni za’vazku ze
smlouvy pro obé strany vyplyvajI’cich

élének 1
PFedmétem této smlouvy je:
1) porizeni zvukového zaznamu skladby francouzského skladatele Alaina Krotenberga -
"Grande Symphonie Judéo Magonnique op33"
kym: Janéckova Filharmonie Ostrava, p. o. - 47 hudebnikfi - piesné obsazeni je v piiloze této
smlouvy
ve dnech 25. 9. 2017— 27. 9. 2017— tri nahrévaci frekvence od 9: 00 do 13. 00 hodin
v misté: nahrévaci studio JanéckovyIfilharmonie Ostrava, p. o. (pronéjem zajist'uje uméiec)
dirigent: Henri Wojtkowiak (smluvné zajist'uje agentura)
zvukovy mistr1Jarosiav Krcek (smluvné zajist'uje agentura)
zvukovy zéznam: Jan Koéulié (véetné techniky smluvné zajiét'uje uméiec)
zpév: Barbora Poié§kové (smluvné zajiét'uje agentura)

2)poskytnuti licence k uméleckym vykonfim v rozsahu stanoveném v této smlouvé

Umélec poskytuje touto smlouvou agentuFe oprévnéni k uiiti uméieckého vykonu vytvoreného
v souladu s touto smlouvou, a to vceiku nebo jeho libovolnych ca’sti, nasiedujicimi zpusoby uziti:
rozhias, televize, kabeiova’ televize, Internet

DALARTIS s.r.o.
Jana ielivského 1777/4, 130 00 Praha 3

GSM : +420 731 466 123
daiimila.frohlichova@gmai|.com
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a) opra’vnéni iivé proveden)? uméleck)? vykon zaznamenat pro prvotni zvukovy zéznam hudebniho
dila,

b) oprévnéni zaznamenany umélecky? vy’lkon beze zmény éi v upravené podobé zaFadit do dila
audiovizuélni’ho a oprévnéni uii't umélecky'l vykon pFi uiiti audiovizualniho dila a pri uiiti
zvukového za’znamu dila da’le uvedenymi zpfisoby,

c) oprévnéni ke zverejnéni' uméleckého vy'lkonu,
d) oprévnéni k rozmnoiovém’, k rozéirova'ni, pfijc'ovéni' rozmnoienin zaznamenaného uméleckého

vy'lkonu
— oprévnéni ke sdélovéni zaznamenaného uméleckého Wkonu ve‘rejnosti podle § 18 a nésl.

autorského zékona, tj. k jeho zpFi'stupnova’ni v nehmotné podobé, a to véemi zpfisoby véetné
zpFistupr'iovéni' uméleckého konu zpfisobem, 2e kdokoli mfiie mit k nému pFistup na misté a
v case podle své vlastni volby, zejména pocitaéovou nebo obdobnou siti,

e) oprévnéni uii't zaznamenany’l uméleckii vikon k vy’rrobé, rozmnoiovéni a rozéiFova’ni
propagacniho materiélu pro 06e uiiti audiovizuélniho dila véetné opravnéni uiit pFiméFea
zpfisobem a v pFiméFeném rozsahu jméno a obrazovv snimek umélce pro tyto propagaéni (16e

f) oprévnéni zaznamenany’t uméleckv vy'lkon zaradit do elektronicky'lch databa’zi, a to beze zmény,
po zpracovéni éi jiné zméné, a to i v ra’mci audiovizuélniho dila, v rémci audiovizua’lniho dila
spojeného s jiny’mi dily nebo v rémci audiovizuélniho dila jakoito souéésti dila souborného a ke
zpFistupfiova’ni téchto databézi verejnosti.

g) Licence i ostatni opra’vnéni podle pFedchoziho odstavce jsou poskytovény jako vy’lhradni, na
celou dobu trvénl majetkovy’lch pra'v, pro l'izemi celého svéta. Agentura je opra’vnéna, nikoli
véak povinna poskytnutou licenci a daléi oprévnéni vyuiit.

h) Licence a ostatni oprévnéni podle predchoziho odstavce se poskytujl' ke dni vytvo‘r'eni
uméleckého vy'lkonu.

i) Agentura mfiie nabyté oprévnéni tvoFici souéést poskytnuté licence jakoi i ostatni nabyta’
oprévnéni kuiiti uméleckého vykonu poskytnout zcela nebo zéésti treti osobé a postoupit
licenci, vEetné ostatnich oprévnéni k uiiti' uméleckého vykonu, tFeti osobé, a to i'Jplatné i
bezflplatné, véetné oprévnéni k dal§imu poskytnuti podlicence a k daléimu postoupeni licence,
a to v obou pFipadech véetné ostatnich oprévnéni k uiiti uméleckého Wkonu.

j) Sohledem na L'iéel této smlouvy a na v9§i odmény sjednané touto smlouvou se umélec
zavazuje, ie prévo na odstoupeni od smlouvy pro neéinnost nabyvatele vyhradni licence podle
§ 53 odst. 1 autorského zékona neuplatni pFed uplynutim 10 let od vytvoFeni uméleckého
vikonu.

k) Umélec zévazné prohlaéuje a zaruéuje, ie pred poskytnuti'm vy'lhradni' licence a ostatnich
oprévnéni podle této smlouvy neposkytl ia’dné treti osobé nevVhradni licenci k uiiti uméleckého
vikonu ani nevyhradni svoleni kostatnim uiitim uméleckého vY/konu. Umélec dale zévazné
prohlaéuje a zaruéuje, ie neposkytl iédné organizaci vykonévajici hromadnou sprévu prév
souviseji'cich s prévem autorsky'lm, umélecké agentuFe ani ia’dné dalél' ti'eti osobé opra’vnéni k
udileni svoleni' kvy'lkonu préva uiit umélecky’l vykon v rozsahu dle této smlouvy. Umélec je
povinen nahradit producentovi i tFetI'm osobém odvozujicim své opra’vnéni od opra'vnéni
nabch producentem pripadnou ékodu vzniklou v dfisledku nepravdivosti téchto prohlééeni.

Clének 2
1. Za porizeni zvukového za'znamu a 2a poskytnuti licence k uméleckému vy'rkonu pFisluéi’ umélci
odména ve vyéi 199.000,- Kc“: véetné DPH.
2. Celkové Eéstka bude agenturou uhrazena bankovnim prevodem, nejdéle 14 dnfi po obdrieni
faktury na bankovni fiéet umélce, uvedenf/ v zéhlavi této smlouvy.

élének 3
1. Umélec/soubor se timto zarucuje, ie v dobé podepsa’ni smlouvy umélec(i) nebo soubor(y)
neni/nejsou vézén(i) iédnou jinou smlouvou, které by mohla zabrénit dodrieni této smlouvy.
2. Umélec/soubor se zavazuje dostavit na misto 06inkova'ni as, aby byl schopen zahéjit
vystoupeni ve sjednanou dobu a odvést svédomité v celém dohodnutém rozsahu vykon, kter?
bude odpovidat jeho nejlepéim schopnostem.
3. Nebude—li smlouva splnéna pro lékarsky ovérené onemocnéni umélce nebo nékterého z Elenfi
jeho souboru, nevznika’ ia’dné ze smluvnich stran nérok na na’hradu ékody pouze za predpokladu,
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bezflplatné, véetné oprévnéni k dal§imu poskytnuti podlicence a k daléimu postoupeni licence,
a to v obou pFipadech véetné ostatnich oprévnéni k uiiti uméleckého Wkonu.
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Clének 2
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élének 3
1. Umélec/soubor se timto zarucuje, ie v dobé podepsa’ni smlouvy umélec(i) nebo soubor(y)
neni/nejsou vézén(i) iédnou jinou smlouvou, které by mohla zabrénit dodrieni této smlouvy.
2. Umélec/soubor se zavazuje dostavit na misto 06inkova'ni as, aby byl schopen zahéjit
vystoupeni ve sjednanou dobu a odvést svédomité v celém dohodnutém rozsahu vykon, kter?
bude odpovidat jeho nejlepéim schopnostem.
3. Nebude—li smlouva splnéna pro lékarsky ovérené onemocnéni umélce nebo nékterého z Elenfi
jeho souboru, nevznika’ ia’dné ze smluvnich stran nérok na na’hradu ékody pouze za predpokladu,
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2e dfivody tohoto odstoupeni budou umélcem/souborem oznémeny neprodlené, jakmile se 0 nich
dozvi. Prodlenim ztréci umélec/soubor nérok na zruéeni smlouvy bez néhrady a smiuvni strana je
povinna zapiatit veskeré zvléstni néklady na uhrazenI jeho zastoupenI vcetné honoréru jinym
umélcum, kterI se podI'ieli na odpovidajlcim na'hraa’m programu, a dalsi prI'mo prokazatelné
vydaje, které vznikiy v souvisiosti s timto selha’nim.
4. Bude—li provedenI' uméleckého vykonu spadajI'CI'ho pod tuto smlouvu znemoinéno vdfisledku
nepFedvidatelné a neodstranitelné udélosti, Ieiici mimo smluvni strany (z pFiéin iivelné pohromy,
epidemie, fiFedniho za'kazu apod.), ma’ kterékoliv strana prévo odstoupit od smlouvy bez néroku na
na’hradu.
5. Smlouva nabyva' platnosti a L'Iéinnosti podpisem obou smiuvm’ch stran. Jeji zmény, dopiI'Iky nebo
prI'iohy mu5I mit pisemnou formu a mu5I byt podepsény obéma smluvnI'mi stranami svyjimkou
ujedna’ni tykajicich se zkousek, které muze byt ucinéno i jinou formou (telefonicky, eiektronickou
postou apod. ).
6. Tato smlouva se Fidi ustanovenimi autorského zékona é. 121/2000 Sb., obéanskym zékonikem a
daiéimi prévnI'mi pFedpisy tuto oblast upravujI’CI’.
Spory o nérocich ztéto smiouvy nebo vsouvislosti sjejim plnénim rozhoduje mistné pFI'siuény
soud podle ustanovenI ceského obcanského souaho rédu.
7. Ucastnici této smlouvy shodné prohlasuji, ze si smlouvu Fa’dné pFeEetii, sjejim obsahem
souhiasi, smlouva byia sepsa’na podie jejich pravé a svobodné vule a ze nebyia uzavFena v tisni ani
za na’padné nevyhodnych podminek. Na dukaz toho pripojujI své podpisy.
8. Tato smlouva bude UcinkujIcim zverejnéna die zékona é. 340/2015 Sb. (Zékon o registru
smluv).
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro kaidou ze smluvnich stran.

v
Clének 3 — ostatni ujednéni

Agentura nevyiaduje postprodukci (editing, mix a mastering).

Souéésti této smlouvy jsou dvé pFI'Iohy:
1. Néstrojové obsazeni
2. Janééek Philharmonic Ostrava — Obecné podminky nahrévém’

Prosime o zasia’ni podepsané smlouvy obratem na adresu agentury uvedenou v za'hlavi této
smlouvy.

V Praze dne 4. 9. 2017 ......................................... dne....'......

Agentura Umélec
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