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Všeobecné smluvní a obchodní podmínky  
pro spolupráci s Actoress Production 

účinné od 1.1.2021


A 
Smluvní podmínky pro spolupráci autorů, výkonných umělců a externích 

spolupracovníků (na základě mj. Smlouvy o spolupráci) 

 
I. 

Působnost


	 Těmito smluvními smluvní podmínky všeobecného charakteru pro spolupráci 
autorů, výkonných umělců a externích spolupracovníků (na základě mj. Smlouvy o 
spolupráci) s Actoress Production s.r.o. (dále jen „Podmínky“) upravujeme některá další 
pravidla pro smluvní vztah založený smlouvou uzavřenou mezi Actoress Production (dále 
jen”AP”) na straně jedné a autorem, výkonným umělcem, a/nebo externím 
spolupracovníkem (dále jen “Partner”) na straně druhé. Účinky těchto podmínek jsou 
platné od 1.1.2021. 

II. 
Obecné podmínky


2.1. Dobrá víra. Obě strany uzavírají smlouvu v dobré víře. Obě strany uvedly všechny 
podstatné informace v plné pravdě. Smlouva je uzavřena zásadně kvůli zájmu obou stran 
na přínosné, kvalitní, čestné a upřímné spolupráci. 
 
2.2. Vyloučení pracovněprávního vztahu. Pro vyloučení všech pochybností se výslovně 
sjednává, že Smlouva nezakládá pracovní poměr ani jiný pracovněprávní vztah mezi AP a 
Partnerem.


2.3. Nezaviněná nemožnost plnění. Nemůže-li Partner v dohodnutém termínu dostavit k 
plnění smlouvy z mimořádně závažného důvodu, který nepřivodil svým zaviněním (např. z 
důvodu nemoci či úrazu, který si nepřivodil pod vlivem alkoholu a/nebo návykové látky), je 
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povinen neprodleně o tom vyrozumět AP a následně bez zbytečného odkladu písemně 
doložit důvod své nepřítomnosti.


2.4. Škody. Společnost nenese žádným způsobem zodpovědnost za jakékoliv zdravotní 
újmy způsobené během plnění smlouvy, a to i za újmy způsobené vlastní osobě, nebo 
jakékoliv třetí osobě. AP nenese žádnou odpovědnost za materiální i nemateriální škody 
způsobené Partnerem na předmětech a/nebo v prostorách vlastněných a/nebo 
pronajatých AP, nebo jinak souvisejících s plněním smlouvy. Náprava škody náleží v plné 
míře Partnerovi. Partner poskytne maximální součinnost v případě, že se bude jakákoliv 
třetí strana dožadovat náhrady škod způsobené Partnerem na AP. AP nenese žádnou 
odpovědnost na škodách způsobených na vlastní technice Partnera jakoukoliv třetí 
osobou, nebo Partnerem samotným. Způsobí-li Partner jakoukoliv škodu na technice ve 
vlastnictví nebo nájmu AP, je povinen škodu neprodleně nahradit v plné výši, nebo na 
základě vyčíslení rozsahu způsobené škody.


2.5. Provozní pravidla. Partner je povinen v prostorách ve vlastnictví AP, stejně jako v 
prostorách v nájmu AP, vč. případů jako pronájem filmovací lokace, zábor, mobilní zábor, 
apod. dodržovat pravidla a pokyny AP, a/nebo pokyny a pravidla poskytovatele nájmu. 
Partner je povinen chovat se tak, aby neomezil ani neohrozil běžný provoz, aby neohrozil 
zdraví své a zdraví okolí, stejně jako dodržovat platné požární a BOZP předpisy, zákony 
České republiky a slušné mravy. Partner je povinen řídit se ukazateli a respektovat interní 
rozhodnutí AP. Partner souhlasí k pořízení audio, vizuálního a/nebo audiovizuálního 
záznamu jeho osoby v prostorách ve vlastnictví nebo pronájmu AP. Partner se v případě 
komunikace s třetími osobami nebude představovat jako zaměstnanec AP, či osoba s 
rozhodujícími pravomocemi ve společnosti AP, avšak jako spolupracovník AP. 


2.6. Odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné pouze v případě vážného 
a nenávratného porušení smlouvy, nebo k zásadnímu znemožnění plnění smlouvy. 
Odstoupení proběhne v následovně: Strana, která má zájem o odstoupení od smlouvy 
důrazně odůvodní důvod a pokusí se s druhou stranou vyjednat odstranění vzniklého 
pochybení. Neprojeví-li druhá strana zájem o napravení, nebo se o to pokusí, avšak s 
nedostatečným efektem, je možno od smlouvy odstoupit. Výjimkou je, pokud se 
nedostatečný efekt nápravy dostavil na základě pochybení nebo zavinění třetí strany, kvůli 
kterému je smluvní straně snížena akceschopnost. Odstoupení je též možné vzájemnou 
dohodou obou stran. Veškeré formy odstoupení a výpovědí musí být provedeny oficiální 
písemnou formou a akceptován druhou stranou. V případě, že druhá strana svým 
odmítnutím akceptování výrazně škodí druhé straně, či znemožňuje nebo snižuje její 
běžný chod, je strana oprávněna odstoupit či vypovědět smlouvu bez akceptace druhé 
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strany. V takovém případě však musí být důvod natolik přesvědčivý, vážný a doložitelný, 
aby obstál v případném soudním řízení.


2.7. Zákony a spory. Veškeré smlouvy se řídí výhradně právem České republiky, tedy 
především zákonem 89/2012 Sb., tedy NOZ a zákonem 121/2000 Sb. o právu autorském. 
Jakékoliv spory vyplývající ze vztahu AP a Partnera budou řešeny v prvé řadě 
mimosoudně, případně věcně a místně soudem v České republice. Akceptovatelný 
postup obou stran je následovný: 1. první upomínka (příp. upozornění na porušení 
smlouvy), 2. upomínka, 3. upomínka, 4. předžalobní výzva, 5. žaloba. Tyto kroky musí být 
provedeny oficiální písemnou cestou zasláním na adresu jedné ze stran, poštovní nebo e-
mailovou cestou. Ústní, SMS a jiné podobné cesty nebudou brány v potaz, tedy jako 
platné.


2.8.   Goodwill. Po dobu od uzavření Smlouvy do patnácti let od zveřejnění AVD, a 
nebylo-li AVD zveřejněno, do patnácti let od (i) odevzdání poslední verze Díla (je-li 
Smlouva uzavřena s Partnerem), resp. od (ii) ukončení vytváření výkonu smlouvy (je-li 
Smlouva uzavřena s Partnerem), je Partner povinen zdržet se jakéhokoli jednání, které by 
mohlo poškodit dobrou pověst AP a/nebo AVD. V případě porušení tohoto bodu je AP 
oprávněna vymáhat po Partnerovi finanční kompenzaci, a to i ve výši ztráty tržního 
potenciálu AVD a/nebo AP. 


2.9. Mlčenlivost. Partner se zavazuje, že nesdělí třetím stranám výrobní tajemství, detaily 
projektů jako například veškeré informace o AVD, účinkujících, štábu, AP, obchodních 
plánech a kalkulacích, obchodní strategii, o Scénáři, a žádné jiné informace, které by 
mohly ovlivnit úspěšnost Díla na trhu, pokud nebude s režisérem nebo PR managerem 
Díla domluveno jinak a nebude to ve shodě s PR plánem. Partner je povinen zdržet se 
jakéhokoli jednání poškozujícího dobrou pověst, dobré jméno nebo zájmy AP, jakož i 
jakékoli formy ovlivňování stávajících či potencionálních klientů AP s cílem ukončení nebo 
omezení jejich spolupráce se AP, přičemž toto platí i po ukončení platnosti Smlouvy.  
 
2.10. Komunikace. Partner je povinen poskytnout AP kontaktní spojení na sebe a 
udržovat jej po dobu plnění Smlouvy tak, aby se s ním jeho prostřednictvím mohla AP 
kdykoli spojit. Partner je dále povinen neprodleně oznamovat AP změny údajů o své 
osobě, které jsou uvedeny v záhlaví Smlouvy, nebo změny svého zdravotního stavu 
(pokud by změna zdravotního stavu mohla ovlivnit plnění Smlouvy). Kontaktní osobou pro 
Partnera je vedoucí produkce, nebo asistent produkce. Kontaktování režiséra a 
producenta je možné pouze v případě záležitostí uměleckých nebo produkčních s 
vysokou prioritou.  
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2.11. Smluvní pokuta. Nedodrží-li Partner předmět smlouvy, je AP oprávněna k 
okamžitému vymáhání náhrady škod v plné výši. Smluvní pokuty jsou dále specifikovány 
v každé konkrétní smlouvě. Neuhradí-li Partner svůj závazek ani týden po splatném dni 
faktury, je AP oprávněna požadovat zákonný úrok za každý den prodlení. 


2.12. Materiály. AP poskytne Partnerovi veškeré materiály potřebné pro kvalitní a správné 
plnění smlouvy. Pokud by měl Partner dojem, že materiály dostal nedostatečně úplné či 
kvalitní, upozorní AP, která to napraví.  
 
2.13. Náklady. V případě plnění smlouvy v zahraničí si Partner na vlastní náklady zajistí 
cestovní pojištění. Je-li součástí plnění smlouvy to, že Partner využívá své vlastní nebo jím 
pronajatá motorová vozidla, je AP zproštěna jakékoliv povinnosti hrazení amortizace 
těchto vozidel během plnění smlouvy i mimo ní. Je-li dohodou, že AP bude hradit 
Partnerovi náhradu pohonných hmot, taková náhrada nemůže přesáhnout částku 5/km. 
Přejíždí-li Partner kvůli plnění smlouvy z města bydliště do města plnění smlouvy, počítá 
se nájezd počínaje hranicí města ve směru k cíli cesty.  

III. 
Finanční podmínky


3.1. DPH. AP je plátcem DPH. 
 
3.2.  Zdanění Odměny za Výkon. Odměna bude Partnerovi vyplacena ve výši před 
zdaněním, kdy zdanění provede Partner podle právních předpisů.  
 
3.3. Bezhotovostní platba. Odměna za Dílo bude Partnerovi, zaplacena výhradně 
bezhotovostním převodem. V hotovosti je to možné pouze po individuální domluvě a s 
podepsáním potvrzení o převzetí platby.  
 
3.4. Výplata na základě faktury (daňového dokladu). Partner zašle fakturu na e-mail AP 
uvedený v záhlaví smlouvy ve formátu PDF, nebo poštou na adresu AP uvedenou v 
záhlaví smlouvy. Doručením faktury je bráno potvrzení ze strany AP, že faktura byla 
obdržena, a že souhlasí, že je v souladu se smlouvou. Pokud AP fakturu neschválí, je 
Partner povinen fakturu upravit. Nevyjádří-li se AP do tří týdnů od doručení, bere se 
faktura za schválenou. Poštovním doručením je myšlen den, kdy byl dopis fyzicky 
doručen do sídla AP.  
 
3.5. Vrácení faktury. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti stanovené 
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právními předpisy a/nebo Smlouvou a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo 
neúplné údaje, je AP oprávněna vrátit takovou fakturu Partnerovi k opravě, a to i 
opakovaně. V případě vrácení faktury k opravě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury AP.  
 
3.6. Výplata bezprostředně na účet. V případě, že vytvoření Díla nebo Výkonu 
představuje jednorázovou činnost Partnera, která není podle právních předpisů země jeho 
daňového domicilu ekonomickou činností (resp. podnikáním), a zároveň kdy Partner 
doručí AP své písemné čestné prohlášení o této skutečnosti, bude Odměna vyplacena 
Partnerovi bezprostředně na účet uvedený v záhlaví Smlouvy.


3.7. Změna účtu. Dojde-li před výplatou odměna ke změně bankovního účtu Partnera, 
tedy účtu uvedeného ve Smlouvě, je partner povinen neprodleně písemně upozornit AP o 
změně účtu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.


3.8. Splatnost faktury. Základní splatnost faktur vystavených na AP je 21 dnů. 


3.9. Záloha. Vyžaduje-li povaha spolupráce poskytnutí zálohy ze strany AP ještě před 
zahájením plnění smlouvy, musí být tak ve smlouvě výslovně ujednáno, jinak nelze 
jakoukoliv zálohu požadovat. Záloha nemůže přesáhnout 30% celkové odměny. 

III. 
Zpracování osobních údajů


2.1. Zpracování osobních údajů. AP je oprávněna Partnerem poskytnuté osobní údaje 
zpracovávat v  souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
nebo také jen „GDPR“) a v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů pro účely 
poskytování služeb a plnění smlouvy. AP prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje 
v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je manuálně i 
automatizovaně pouze pro uvedené účely zpracování. Partner údajů má právo na opravu 
nepřesných osobních údajů, které o něm AP zpracovává. AP přijímá přiměřená opatření k 
zajištění toho, aby zpracovávala osobní údaje přesné a aktuální, ale pokud subjekt údajů 
zjistí, že jeho osobní údaje jsou nepřesné nebo neúplné, může požádat o aktualizaci 
osobních údajů. AP po ověření identity subjektu údajů osobní údaje zaktualizuje.  
 
V Hradci Králové dne 1.1.2021 na základě usnesení vedení společnosti.
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B 
Smluvní podmínky pro vztahy na základě obchodních, partnerských, sponzorských, 

investičních, distribučních, licenčních a dalších smluv. 
 

I. 
Působnost


	 Těmito smluvními smluvní podmínky všeobecného charakteru pro spolupráci 
obchodních partnerů (na základě výše uvedených smluv vyjma smluv o spolupráci, smluv 
o provedení uměleckých výkonů, pracovních smluv a dalších dodavatelských smluv) s 
Actoress Production s.r.o. (dále jen „Podmínky“) upravujeme některá další pravidla pro 
smluvní vztah založený smlouvou uzavřenou mezi Actoress Production (dále jen”AP”) na 
straně jedné partnerem (dále jen “Partner”) na straně druhé. Účinky těchto podmínek 
jsou platné od 1.1.2021.  

II. 
Obecné podmínky


2.1. Výhradnost projektu. Týká-li se smluvní vztah konkrétního filmového či jiného 
projektu, bere Partner na vědomí, že AP působí jako společnost objednaná na výrobu 
konkrétního projektu producenty a v případě, že producent vůči AP nesplní svůj závazek - 
tj. například nesloží koprodukční, producentský či jiný vklad, přecházejí veškeré závazky 
vyplývající z obchodního vztahu Partnera a AP na producenty a Partner souhlasí, že 
takové závazky nebude vymáhat po AP, ale po producentovi. 


2.2.  Nezaviněná nemožnost plnění. Nemůže-li Partner v dohodnutém termínu plnit 
smlouvu z mimořádně závažného důvodu, který nepřivodil svým zaviněním (např. z 
důvodu nemoci či úrazu, který si nepřivodil pod vlivem alkoholu a/nebo návykové látky), je 
povinen neprodleně o tom vyrozumět AP a následně bez zbytečného odkladu písemně 
doložit důvod.


2.3. Zákony a spory. Veškeré smlouvy se řídí výhradně právem České republiky, tedy 
především zákonem 89/2012 Sb., tedy NOZ a zákonem 121/2000 Sb. o právu autorském. 
Jakékoliv spory vyplývající ze vztahu AP a Partnera budou řešeny v prvé řadě 
mimosoudně, případně věcně a místně soudem v České republice. Akceptovatelný 
postup obou stran je následovný: 1. první upomínka (příp. upozornění na porušení 
smlouvy), 2. upomínka, 3. upomínka, 4. předžalobní výzva, 5. žaloba. Tyto kroky musí být 
provedeny oficiální písemnou cestou zasláním na adresu jedné ze stran, poštovní nebo e-
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mailovou cestou. Ústní, SMS a jiné podobné cesty nebudou brány v potaz, tedy jako 
platné.


2.8. Goodwill a mlčenlivost. Po dobu od uzavření Smlouvy do patnácti let je Partner 
povinen zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo poškodit dobrou pověst AP a jeho 
produktů, jakož i jakékoli formy ovlivňování stávajících či potencionálních klientů AP s 
cílem ukončení nebo omezení jejich spolupráce se AP. V případě porušení tohoto bodu je 
AP oprávněna vymáhat po Partnerovi finanční kompenzaci, a to i ve výši ztráty tržního 
potenciálu produktů AP a/nebo AP. Partner se zavazuje, že nesdělí třetím stranám výrobní 
tajemství, detaily projektů, veškeré informace o projektech, účinkujících, štábu, AP, 
obchodních plánech a kalkulacích, obchodní strategii, o scénářích, a žádné jiné 
informace, které by mohly ovlivnit úspěšnost AP a jejich produktů na trhu, pokud nebude 
s PR managerem AP domluveno jinak. 

III. 
Finanční podmínky


3.1. DPH. AP je plátcem DPH.


3.4. Výplata na základě faktury (daňového dokladu). Partner zašle fakturu na e-mail AP 
uvedený v záhlaví smlouvy ve formátu PDF, nebo poštou na adresu AP uvedenou v 
záhlaví smlouvy. Doručením faktury je bráno potvrzení ze strany AP, že faktura byla 
obdržena, a že souhlasí, že je v souladu se smlouvou. Pokud AP fakturu neschválí, je 
Partner povinen fakturu upravit. Nevyjádří-li se AP do tří týdnů od doručení, bere se 
faktura za schválenou. Poštovním doručením je myšlen den, kdy byl dopis fyzicky 
doručen do sídla AP. 
 
3.5. Vrácení faktury. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti stanovené 
právními předpisy a/nebo Smlouvou a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo 
neúplné údaje, je AP oprávněna vrátit takovou fakturu Partnerovi k opravě, a to i 
opakovaně. 
 
3.8. Splatnost faktury. Základní splatnost faktur vystavených na AP je 21 dnů. 


3.9. Záloha. Vyžaduje-li povaha spolupráce poskytnutí zálohy ze strany AP ještě před 
zahájením plnění smlouvy, musí být tak ve smlouvě výslovně ujednáno, jinak nelze 
jakoukoliv zálohu požadovat. Záloha nemůže přesáhnout 30% celkové odměny. 
V Hradci Králové dne 1.1.2021 na základě usnesení vedení společnosti.

ACTORESS PRODUCTION s.r.o. 
Piletická 486, 
503 41 Hradec Králové

  
produkce@actoressproduction.cz 

+420 728 646 660 
www.actoressproduction.cz

http://www.baldafilm.com
http://actoressproduction.cz


� 


ACTORESS PRODUCTION s.r.o. 
Piletická 486, 
503 41 Hradec Králové

  
produkce@actoressproduction.cz 

+420 728 646 660 
www.actoressproduction.cz

2021

ACTORESS PRODUCTION s.r.o. 
Piletická 486, 503 41 Hradec Králové 

www.actoressproduction.cz 

http://www.baldafilm.com
http://actoressproduction.cz

