48 Hour Film Project Dohoda a Team Leaderem
Toto je smlouva mezi _____________________________ ("Team Leader"), zastupující filmový tým
pod názvem _____________________________ ("Team"), a 48 Hour Film Project, dále jen
("48HFP"), s ohledem na zapojení Team Leadera v 48 Hour Film Project 2018 a ve vytvoření krátkého
filmu nebo videa ("Film") v souladu s níže uvedenými podmínkami. Team Leader tímto souhlasí
jménem své osoby a jménem Teamu, že se zúčastní ______________________________ (město)
48 Hour Film Project 2018 ("Projekt"), který je produkován 48HFP a který se má konat od
___________________ do ___________________, 2018.
(1) Team Leader si přečetl a prohlašuje, že jménem své osoby a jménem týmu souhlasí, že bude
dodržovat "Pravidla tvorby filmu" a "Soutěžní pravidla " (dále "Oficiální pravidla") projektu, jež jsou
k dispozici na www.praha48film.com/pravidla, a tímto odkazem se stávají součástí této smlouvy. Obě
strany souhlasí, že 48HFP si vyhrazuje právo vyloučit jakýkoli film /video z promítání nebo
představení a odstranit z návrhu na udílení ocenění a cen v případě, že takový film/video nesplňuje
Oficiální pravidla.
(2) Team Leader tímto souhlasí, že on / ona je zodpovědný za štáb, obsazení, vybavení, místo k
natáčení, lokaci a další položky nezbytné pro účast na Projektu, jakož i veškeré náklady, výdaje, škody
a nároky s tím spojené. 48HFP se zavazuje poskytnout událost a směrnice, kterých se má Team Leader
účastnit; možnost promítání pro všechny kvalifikační filmy / videa; a cenu pro vítěze Projektu.
(3) Team Leader potvrzuje, že on / ona zajistí veškerá práva (zejména autorská práva) týkající se
veškerého materiálu použitého ve Filmu nebo pro Film, zejména veškeré obrazové materiály,
fotografie, vystoupení, účast(i) jakékoli osoby (osob), zvuků, zvukových stop a hudby (zejména
skladeb, nahrávání a vystoupení). Bez ohledu na výše uvedené, Team Leader se zavazuje získat
podepsaný souhlas s uveřejněním talentu od všech osob vystupujících ve Filmu; podepsané vzdání se
odpovědnosti za škodu od celého obsazení a štábu, podepsaný souhlas s užitím hudby od všech
zúčastěných osob nebo subjektů poskytujících hudbu a podepsaný souhlas s použitím natáčecích míst
užitých ve Filmu. Team Leader prohlašuje a zaručuje, že
a) on / ona je způsobilá uzavřít tuto smlouvu,
b) že Team Leader je, s výjimkou práv 48HFP uvedených v této smlouvě,
autorských práv vztahujících se k Filmu a použitých ve Filmu a

jediným držitelem

c) Film při nejlepším vědomí Team Leadera (včetně toho, co by Team Leader měl vědět nebo znát
s ohledem na rozumnou míru opatrnosti) neporušuje autorská práva jakékoliv fyzické nebo právnické
osoby, nebo nepomlouvá a nepoškozuje žádná práva jakéhokoliv druhu, včetně práva na soukromí
jiných osob nebo subjektů.
(4) Team Leader se tímto zavazuje odškodnit, obhajovat a nahradit 48HFP, jejím vlastníkům,
úředníkům, ředitelům, akcionářům, zaměstnancům, držitelům licencí, partnerům a přidruženým
osobám (souhrnně „Odškodněné osoby“) jakýkoli nárok, náklad, škodu, výdaj a odpovědnost zejména
právní náklady (souhrnně „Nároky“) vzniklé v důsledku tvorby, produkce, užití, předvedení
propagace, marketingu, prodeje nebo dalšího využití Filmu Odškodněným stranám nebo jakékoli
z nich, Team Leaderem, Teamem nebo jakýmkoli členem těchto subjektů (zejména Nároků
z nedbalosti a dalších deliktů, neoprávněných užití podobnosti, zásahy do práva na ochranu soukromí,
veřejnosti nebo ochrany osobnosti, pomluvy, podvodu, poškození autorského práva a/nebo ochranné

známky, porušení smlouvy) a za jakékoli porušení Team Leaderem jakéhokoli prohlášení, záruky
nebo závazku Team Leadera vyplývající z této smlouvy.
(5) Team Leader poskytuje
rozdělením práv:

48HFP exkluzivní práva k filmu a tímto souhlasí s následujícím

Od data, kdy Team Leader předá svůj Film 48HFP až do 21.10.2019 (“Konečné datum”):
(a) Team Leader bude mít následující neexkluzivní nepřevoditelná práva:
(i) přihlásit Film na filmové festivaly a soutěže; (ii) pouštět Film na místních filmových událostech;
(iii) pouštět Film nebo jeho část zdarma na osobních webových stránkách Team Leadera nebo zdarma
na webových stránkách jakékoli třetí strany pro zhlédnutí na internetu, za předpokladu, že Film nebo
jeho část promítaný tímto způsobem bude obsahovat úvodní titulní stránku přes celou obrazovku, kde
bude uvedeno:“ Tento Film byl vytvořen pro 48 Hour Film Project.” (nebo jiný text, jak může být
určeno 48HFP); (iv) distribuovat Film zdarma prostřednictvím DVD; (v) užívat Film na profesionální
cívce za účelem propagace Team Leadera, Teamu nebo jakéhokoli člena Teamu; a (vi) jakýkoli jiný
způsob užití písemně schválený 48HFP.
(b) 48HFP bude mít následující práva, která vyjma omezených práv pro Team Leadera, jak uvedeno
výše, budou výlučná pro 48HFP: kopírovat, promítat, ukazovat, vystavovat, vysílat v televizi, vysílat
v rozhlase, reklamovat, obchodovat, využívat a šířit Film a/nebo jakoukoli jeho část v rámci vesmíru
po celou věčnost, jakýmkoli prostředkem jakýmkoli způsobem, jedno, zda v tuto chvíli známým nebo
v budoucnu objeveným, zejména divadelní, televizní ( zejména jakékoli formy vysílání, kabelová
televize, Video na požádání (VOD) a digitální televize), DVD/home video/videogram (zejména
jakýkoli nástupce videogramu), Internetové šíření a jakékoli formy digitálního stahování, a prodávat,
poskytovat licence a/nebo převádět jakékoli či všechny z výše uvedených práv na jakoukoli třetí
stranu. Bez ohledu na výše uvedené, 48HFP má právo užít Film či jakoukoli jeho část za účelem
reklamy, propagace a publicity 48 hour Film Project a/nebo jakéhokoli sponzora zde uvedeného
způsobem a jakýmkoli prostředkem dle uvážení 48HFP.
(6) Strany souhlasí, že následující termíny se aplikují v případě, že 48HFP udělí licenci, prodá nebo
jakýmkoli způsobem převede (“udělí licenci”) jakákoli práva k Filmu na třetí stranu, držitele licence,
před Konečným datem:
(a) Individuální Licence (tj, 48HFP uděluje licenci k Filmu individuálně): 48HFP obdrží prvních
$150 z jakéhokoli licenčního poplatku a/nebo honoráře nebo práv k užívání, Team Leader obdrží 80%
z čistého výnosu 48HFP ze zbylé částky (tj. té, která přesahuje $150) z takové licence a/nebo
honoráře/poplatku za užívání.
(b) Kolekce (tj. 48HFP udělí licenci dvěma a více filmům (“Kolekce”), ze kterých jedním je Film):
Pokud celý Film Team Leadera je zahrnut v Kolekci, Team Leader obdrží podíl pro rata ve výši 50%
z čistého výnosu 48HFP. Pro ration bude záviset na počtu filmů zahrnutých v kolekci.
(c) Sponsorská licence: Bez ohledu na výše uvedené, v případě, že držitel licence k Filmu nebo
Kolekci je sponzorem 48HFP nebo Projektu (“Sponzor”) jak stanoveno 48HFP, 48HFP si ponechá
100% z jakýchkoli výnosů, pokud budou, z takové licence.
(d) Officiální 48HFP DVD: V případě, že celý Film je zahrnut v komplikaci na DVD od 48 Hour Film
Projekt, Team Leader obdrží podíl pro rata ve výši 50% z čistého výnosu obdrženého 48HFP
v případě, že bude prodáno více než 1000 DVD. Pro ration bude záviset na počtu filmů zahrnutých do
uvedené kompilace.

Čisté výnosy 48HFP pro účely tohoto paragrafu 6 budou definovány, spočítány, uhrazeny a
zaúčtovány dle standardní definice 48HFP, která bude zahrnovat výdaje za odečet obvyklých srážek z
příjmů 48HFP, zejména distribuční poplatky, distribuční výdaje a jejich přesah. 48HFP se zavazuje
podávat pololetně (tj. dvakrát ročně) zprávu Team Leaderovi, za předpokladu ovšem, že 48HFP není
povinna zprávu podat, pokud Team Leader nemá souhrnný příjem k nahlášení. 48HFP bude
vystavovat šeky Team Leaderovi na pololetní bázi tak dlouho, dokud celkový příjem Team Leadera
bude dosahovat alespoň $25.
(7) V případě, že 48HFP neudělí licenci k Filmu třetí straně před Konečným datem, ke Konečnému
datu se práva 48HFP, jak uvedena v paragrafu 5 písm. b) stanou nevýhradní a budou vlastněna a
shodně sdílena Team Leaderem a 48HFP po celou věčnost. V případě, že 48HFP neudělí licenci k
Filmu třetí straně před Konečným datem, pak práva 48HFP, jak uvedena v čl. 5 písm. b) zůstanou
výhradní pro 48HFP a budou trvat až do 21.10.2019 („Prodloužené Konečné Datum“). Žádná licence
(včetně jakéhokoli prodloužení či obnovy) k Filmu od 48HFP třetí straně bez předchozího písemného
souhlasu Team Leadera nesmí překročit Prodloužené Konečné Datum. Bez ohledu na výše uvedené,
Team Leader není oprávněn kdykoli (bez ohledu na to, zda před či po Konečném datu nebo
Prodlouženém Konečném Datu ) převést nebo udělit licenci k právům ve Filmu nebo k Filmu
jakékoli třetí straně bez předchozího písemného souhlasu 48HFP, a 48HFP není oprávněn převést nebo
udělit licenci k právům ve Filmu nebo k Filmu jakékoli třetí straně, která by zamezila Team Leaderovi
ve výkonu jeho práv k Filmu nebo ve Filmu, jak uvedeno výše v paragrafu 5 písm. a) a/nebo v tomto
paragrafu (dle užití) bez předchozího písemného souhlasu Team Leadera.
(8) V případě, že Team Leader obdrží nabídku distributora před Konečným datem, která není
iniciována 48HFP, Team Leader může uzavřít takovou dohodu za předpokladu, že následující
předpoklady jsou splněny: 1) 48HFP poskytne písemně zmocnění; 2) 48HFP obdrží 20% ze všech
výnosů distribuce.
(9) Team Leader uznává, že účast v projektu 48 Hour Film Projekt 2018 je bez nároku na jakoukoli
odměnu či peněžitou kompenzaci. Odměnou za účast v projektu je promítnutí Účastníkova
dokončeného filmu/videa na závěr Projektu; a také možnost, ovšem ne povinnost 48HFP, na budoucí
promítání a distribuci; a příležitost pro publicitu a uvedení jako účastníka.
(10) Team Leader uznává, že v případě jakéhokoli porušení ze strany 48HFP nebo jakékoli třetí
strany, škoda, pokud vznikne, způsobená Team Leaderovi nebude nahraditelná nebo jinak dostatečná,
aby opravňovala Team Leadera požadovat náhradu škody či jiné vyrovnání. Práva a nároky na náhradu
škody Team Leadera budou v takovém případě přísně omezeny na právo, pokud aplikovatelné,
nahradit kompenzační (ovšem ne již represivní či následné) škody prostředkem práva, a Team Leader
nebude mít právo odstoupit či ukončit tuto smlouvu, ani jakékoli právo 48HFP vzniklé na základě této
smlouvy, ani právo zakázat promítání nebo další využití Filmu nebo podřízená nebo spojená práva s
tímto.
(11) Team Leader není oprávněn převést tuto smlouvu, ani jakékoli své závazky na základě této
smlouvy bez předchozího souhlasu 48HFP. 48HFP může volně převádět jakýkoli práva a povinnosti
z této smlouvy jako celek či samostatně jakékoli jiné straně. Team Leader uznává a souhlasí, že Team
Leader není zaměstnancem nebo agentem 48HFP pro žádný účel, včetně daňových povinností, ovšem
strany jsou subjekty nezávislými jeden na druhém.
(12) Team Leader uznává, že “ Vznik 48 Hour Film Project” (“Dokument”) může být natáčen během
48 Hour Film Project, a tímto souhlasí s povolením štábu kameramanů natáčet jeho/její tým během
jakékoli fáze produkce; a dále souhlasí okamžitě poskytnout 48HFP podepsaný souhlas za jakéhokoli
jeho účinkujícího či jiného člena pracovní skupiny, za použití přiloženého dokumentu

“Souhlas” (Příloha A). 48HFP nemá žádnou povinnost produkovat či ukazovat Dokument v žádné
formě.
(13) 48HFP nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli speciální, nepřímou či následnou škodu, bez
jakéhokoli omezení, škody z jakýchkoli Nároků nebo úkonů, včetně smlouvy, záruky, přísné
odpovědnosti nebo deliktu, bez ohledu na skutečnost, zda 48HFP byla upozorněna na možnost vzniku
škody. Dále smluvní strany souhlasí, že celková odpovědnost 48HFP za jakékoli Nároky nebo úkony
nepřesáhne a je omezena celkovou částkou hrazenou 48HFP ve vstupních poplatcích Team Leaderem
dle této smlouvy. Tato omezení se aplikují bez ohledu na porušení základního účelu jakéhokoli
omezení náhrady škody.
(14) Tato smlouva se řídí a byla sepsána v souladu s vnitřními právními předpisy Okresu Kolumbie,
bez odkazu na jakoukoli kolizi právních norem.
Odsouhlaseno a uzavřeno mezi:
Podpis: ______________________________________________
48 Hour Film Project
(Team Leader)

PO Box 40008, Washington DC 20016

Jméno: ______________________________________________ Za: ______________________________
(prosím hůlkovým písmem)
Jeho: ______________________________
Datum: ___________________________
Datum: ______________________________
Adresa: ______________________________________________

Telefon: ______________________________________________

Email: ______________________________________________

Pokud podepisující je mladší 18-ti let:
Já prohlašuji a zaručuji, že jsem rodičem či opatrovníkem nezletilého, jehož jméno je uvedeno výše, že jsem
přečetl a souhlasím s výše uvedenou smlouvou a souhlasím s jejím výkonem prostřednictvím svého dítěte/
svěřence.
__________________________________________________________________________________________
Podpis rodiče nebo opatrovníka

Jméno hůlkovým písmem

Datum

__________________________________________________________________________________________
Adresa

