
Sf\‘ILOUVA O UDĚLENÍ SOIJtILASU S UŽITÍM

Smluvní strany

Ná rodní filmový archiv, příspěvková organizace
se sídlem Ptaba 3. Malešická 12, 3O OO
iČ: 000 57 266,
DIČ: CZ 000 57 266
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, I 15 03 Pi*ahal
Č . Ú.
zastoupený PhI)r. M ichalem Bvegantem, generálním ředitelem
(dálejen %NFA)

Novoměstská kultu mí zařízení

se sídlem: Tyršova I OO I . 5923 I Nové Město na Moravě
1C: 00372854
t)IČ: CZOO3 72854
zastoupená Daniel Šimek. ředitel
(dále jen „Nabyvatel“)

uzavírají v souladu s příslušnými ustanoveními zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, resp. zák. č.
1 2 1/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisej ících s právem autorským a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon), a/nebo zák. č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních
dílech a podpoře kinematograte a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi). tuto

Smlouvu o udělení souhlasu s užitím

II.
Smluvní strany; Předmět smlouvy; ZOZ

1 . NFA je právnickou osobou ve formě příspěvkové organizace plně způsobilou k právním úkonům,
právům a povinnostem, plnící úlohu specializovaného archivu pro audiovizuální archiválie a
zaměřenou mimo jiné na budování, ochranu, restaurování, vědecké zpracování a zpřístupňování
národního filmového dědictví, resp. audiovizuálních archiválií, jakož i na všestranné šíření
filmové kultury ve spolupráci s českými i zahraničními filmovými a kulturními institucemi. NFA
svědčí výlučné právo hospodaření k zvukově obrazovým záznamům českých audiovizuálních děl
vyrobených státem v době od 28. srpna 945 clo 31. prosince 199, u nichž již uplynula doba
ochrany práv výrobce zvukově obrazového záznamu, a jejichž užití je možné pouze na podkladě
jejich originálních nosičů a/nebo s písemným souhlasem NFA. NFA rovněž setrvale činí značné
investice související s odbornou správou a údržbou zvukově obrazových záznamů, resp. jejich
hmotných nosičů. NFA má zájem udělit touto smlouvou za dále uvedených podmínek Nabyvateli
licenc i/souhlas s užitím n íže specifikovaného zvukově obrazového záznamu.

2. Nabyvatel má zájem získat touto smlouvou za dále uvedených podmínek od NFA souhlas s užitím
n íže specifikovaného zvukově obrazového záznamu.
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3. Předmětem této smlouvy je závazek NFA spočívající v poskytnutí opiávnění užít zvukově
obiazový záznam Nabyvateli v iozsahu této smlouvy a závazek Nabyvatele spočívající v zaplacení
odměny NFA za řádné splnění závazků z této smlouvy vyplývajících.

4. Zvukově obrazovým záznamem se pro účely této smlouvy rozumí zvukově obrazový záznam
těchto audiovizuálních děl:

a. název: Zájez(1 pana presi(Icnta na Horácko, rok výroby: 1928;

(dále jen společně jako „ZOi“ nebo „zvukově obrazový záznam“).

5. Souhlas s užitím LOZ, který je poskytován touto smlouvou, at‘ již jde o souhlas s užitím ZOZ
českých audiovizuálních děl vyrobených státem v době od 28. srpna 1945 do 3 1 . prosince 1991, u
nichžjiž uplynula (lOha ochrany práv výrobce zvukově obrazového ust.

8 odst. 4 zák. č. 496/2012 Sb., zákon o audiovizi) nebo o souhlas s užitím jiných ZOZ, k nimž

NlA vykonává práva ze soutěžněprávního titulu (tedy souhlas dle ust. 2976 a násl. zák. Č.
89/2012 Sb., občanský zákoník),jc dále pro úČely této smlouvyjednotně nazýván „licence‘.

III.
Liccnce

I . NFA touto smlouvou poskytuje Nabyvateli oprávnění k užití ZOZ -- licenci v níže uvedeném
rozsahi:
. k těmto způsobům užití:

O sdělování ZOZ v nehmotné podobě veřejnosti provozováním ze záznamu během

výstavy s názvem ZI)AR, BRATRE PRESIDENTE! Cesta TGM na Horácko

17. 6. 1928;
v tomto Časovém rozsahu: I . 6. -20. 6. 20 I 8;

S nevýhradně, NFA tedy není touto smlouvou omezen v udělování licencí k užití ZOZ dalším
osobám ani sám není omezen v možnosti ZOZ v plném rozsahu užít.

2. Nabyvatelje opiávněn ponechat si ZOZ ve svém vlastnictví, pro interní a studijní účely kulturního
zařízení, nabyvatel však není oprávněn Film veřejně prezentovat nebo jiným způsobem
zpřístupňovat veřejnosti bez souhlasu NFA. Nabyvatel není oprávněn předat Film jiné osobě, nebo
umožnitjehojiné využití třetí osobou bez souhlasu NFA.

3. Nabyvatel není oprávněn provádětjakékoliv změny, úpravy, doplnění, spojení nebojiné zásahy do
zoz, ledaže k tomu NFA udělí výslovný písemný souhlas. V případě, že tato smlouva nebo
pozdější písemný souhlas NFÁ umožňují Nabyvateli zhotovitjinéjazykové verze ZOZ (at‘již jde
O podtitulky, dabing nebo jiný způsob překladu, dále jen „překlad“), je Nabyvatel povinen každý
takový zhotovený překlad na odpovídajícím nosiČi bez zbyteČného odkladu po jeho vytvoření
poskytnout NFA, a udělit NFA ve stejné lhůtě licenci k užití každého takového překladu
V souvislosti s užitím ZOZ, a to minimálně v rozsahu, který bude analogický k rozsahu
uvedenému v Čl. III. odst. 1 této smlouvy, nedohodnou-Ii se smluvní strany v konkrétním případě
jinak. Nabyvatel je povinen vlastním jménem a na vlastní účet vypořádat práva třetích osob ke
každému překladu v rozsahu, který mu umožní udělení licence pro NFA dle předchozí věty.

4. Nabyvatel není oprávněn všechna Či některá práva získaná touto smlouvou převádět, jakož ani
udělovat podlicence (tj. odvozené souhlasy) třetím osobám bez výslovného písemného souhlasu
NFA.
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3. Nabyvatel se zavazuje toto obchodní tajemství nikdy nevyužít žádným způsoheii. přímo ani
nepiíi-no, ve svůj piospěch či jinak. než v zájmu NFA a v souladu s jeho instrukcemi a pokyny.

4. Nabyvatel se zavazuje, že jakékoli podklady (včetně giafických vyobrazení, log. ochranných
známek. atd.) získané od NFA či jím pověřené třetí osoby využije výlučně pro účely této
srn Ion vy.

5. NFA souhlasí s tím. že ze strany Nabyvatele bude, resp. může být. při dodržení podmínek
stanovených zákonem č. 101/2000 Sb.. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
ve znění pozdějších předpisů. zveřejněna tato smlouva v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. uveřejňování těchto smluv a o registru
srn luk‘.

VI.
4 ‘. I Závěrečná ustanovení

I . Tuto smlouvu lze vypovědět či od ní odstoupit pouze za podmínek stanovených v obecně
závazných předpisech nebo v této smlouvě.

2. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. z nichž každý z účastníků
přij íiá po jednoi.

3. Účastníci se zavazují, že v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy vynaloží veškeré úsilí,
které lze spravedlivě požadovat. k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, zejména
aby byly odstraněny okolnosti vedoucí ke vzniku práva od smlouvy odstoupit nebo způsobující
její neplatnost.

4. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo jiných důvodů stala některá ujednání této
smlouvy neplatnými nebo neúčinnými, hudou tato ustanovení uvedena do souladu s právními
normami a účastníci prohlašují. že smlouva je ve zbývajících ustanoveních platná. neodporuje—li to
jejínu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze. Ukáže-li se některé z ustanovení
této smlouvy zdánlivým (nicotným). posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy
obdobně podle 576 občanského zákoníku.

5. Tuto smlouvu je možné změnit pouze písemnou formou (za kterou se pro tento účel nepovažuje
forma elektronické komunikace), přičemž podpisy‘ zástupců obou stran musí být na téže listině.

6. Obě smluvní strany prohlašují. že jim jakékoli závazky vůči třetím osobám nebrání uzavření této
sl-n louvy.

-1. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný
projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí
být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek
žádné ze stran.

8. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a
povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve
smlouvě výslovně sjednánojinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

9. Odpověcľ strany této smlouvy, podle 1 740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo
odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky
nabídky.
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5. Nabyvatel bere tímto výslovnč na vědomí, že touto smlouvou nabývá práva pouze k užití zvukově
obrazového záznamu audiovizuálního díla ve výše uvedeném rozsahu, nikoli též právo k užití
vlastního audiovizuálního (líla či jakýchkoliv děl audiovizuálně užitých. Tato další práva je
Nabyvatel povinen samostatně vypořádat plně na svou odpovědnost.

6. Nabyvatel je povinen bezodkladně oznámit NFA jakékoliv porušení práva NFA k ZOZ, o kterém
se dozví.

7. Nabyvatel je povinen při každém užití ZOZ dle této smlouvy přiměřeným způsobem uvést, že
ZOZ pochází ze sbírek NFA. Předešlá věta Nabyvatele neopravňuje k užívání ochranných známek
ani jiného duševního vlastnictví NFA s výjimkou názvu „Národní filmový archiv“, ledaže se
snduvní strany dohodnou jinak. Nabyvatel je zásadně při užití ZOZ povinen dbát dobrého jména a
pověsti NFA a přispívat kjejich ochraně.

6. Nabyvatel bere na vědomí, že užití ZOZ se nesmí reálně ani potenciálně dotýkat hodnoty ZOZ,
iesp. V nich obsažených autorských děl. ZOZ tak Nabyvatelem nemohou zejména být užity jako
tzv. příbaly kjinému zboží, ukázky ze ZOZ vjiných audiovizuálních dílech dle první věty tohoto
ustanovení nesmějí přesá1iiout celkový rozsah 3 minuty (souhrnně pro každé jiné audiovizuální
dílo) ani být užity v audio\‘izuální nebo zvukové reklamě, sponzorských vzkazech či jiných
formách obchodních sdělení. ve videokl ipech apod.

Iv.
Odměna

I . Nabyvatel se zavazuje zaplatit NFA za užití ZOZ dle podmínek této smlouvy odměnu ve výši 500
Kč (pět set korun českých).

2. Odměna stanovená v odst. 1 tohoto článku bude Nabyvatelem NFA uhrazena na č.ú. uvedeném
V záhlaví smlouvy na základě běžné faktury se všemi zákonnými náležitostmi daňového dokladu,
5 čtrnáctidenní lhůtou splatnosti vystavené NFA na základě této smlouvy.

I . V případě prodlení Nabyvatele s úhradou odměny dle ustanovení této smlouvy se Nabyvatel
zavazuje uhradit NFA úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý celý den prodlení.

v.
Mlčenlivost

1 . Nabyvatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že veškeré údaje, které se dozví v rámci této
smlouvy, a které nejsou veřejně dostupné, tvoří ve smysiu 504 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění předmět obchodního tajemství NFA. Za informace, tvořící
obchodní tajemství, se například považují:
4. informace týkající se současné pozice NFA na trhu + vnitřního uspořádání NFA,
. informace o edičním plánu, marketingových plánech a připravovaných kampaních NFA,
‚. informace o nových produktech a službách NFA.

2. Nabyvatel se zavazuje toto obchodní tajemství zachovávat v naprosté tajnosti a po skončení
spolupráce či kdykoliv na pokyn NFA ihned a bezvýjimečně vrátit NFA jakékoliv a všechny
dokumenty toto tajemství obsahující a nedopustit, aby toto obchodní tajemství bylo kdykoli po
podpisu této smlouvy prozrazeno jakékoliv nepovolané osobě. Tento závazek trvá pro
Nabyvatele i po ukončení platnosti této smlouvy.
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to. Strany výslovně potvizují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a
každá ze stian měla příležitost ovlívnit obsah základních podmínek této smlouvy.

I I . Na důkaz poťozumění a souhlasu s celým obsahem I jednotlivostmi této smlouvy připojují zde
smluvní strany své podpisy:

V Novém Městě na Moravě dne ‚ J í Z ď

Nabyvatel:

I

Novorněs
Daniel Simek,
ředitel

/7—
VPrazedne j .

NFA:

j J

Národní filmOVý archiv
PhDr. Michal Bregant.
geneiální ředitel

\
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