SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
dle ust. 2445 a násl. občanského zákoníku
Casting Centrum s.r.o.,
IČ 26728281, se sídlem Praha 4 - Nusle, Štětkova 1638/18, PSČ 140 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 89966
zastoupená jednatelkou Petrou Řehákovou
telefonní kontakt: +420 720 162 362, č.ú.: 27-3549300207/0100 mail: info@castingcentrum.cz,
web: www.castingcentrum.cz
(dále jen „Agentura“)
a
Jméno a příjmení:

……………………………………..

Jméno a příjmení zák. zástupce:

……………………………………..

Datum narození:

……………………………………..

Trvalé bydliště:
(dále jen „Umělec“)

……………………………………..

I. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek Agentury zprostředkovat pro Umělce příležitosti směřující k uzavření smluvního vztahu
v oblasti modelingu, fotomodelingu, komparsu, TV reklamy a jiných hereckých výkonů, kdy za tuto její činnost Agentuře náleží
provize, a to vše za níže sjednaných podmínek.
II. Práva, povinnosti a prohlášení smluvních stran
2.1. Umělec se zavazuje v případě, že přijme nabídku Agentury, zúčastní se prvního kola castingu (výběrového řízení) a bude
vybrán do dalšího kola castingu (výběrového řízení), případně bude vybrán na callback nebo konečné natáčení či focení, řádně
provést a dokončit činnosti, které budou předmětem takové nabídky.
2.2. Umělec se zavazuje:
a) při výkonu umělecké činnosti sjednané ve smyslu této smlouvy chovat se a jednat tak, aby nedošlo ke vzniku jakékoli
škody či újmy třetí osobě;
b) neprodleně, minimálně však nejméně jednou do roka, u dětí mladších 6 let minimálně každých 6 měsíců, oznamovat
Agentuře veškeré změny svých osobních údajů, ostatních údajů uvedených v dotazníku Agentury a své vizáže včetně
zaslání aktuálních fotografií. Opakované porušení této povinnosti může být důvodem pro jednostranné odstoupení
agentury od této smlouvy.
c) neprodleně písemně oznámit Agentuře výsledek castingu (výběrového řízení), který mu Agentura nabídla a kterého se
zúčastnil, a to pouze v případě, že mu bude nabídnuta spolupráce (smluvní vztah) s třetí osobou ohledně činností
uvedených v čl. I. této smlouvy.
d) neprodleně po vytvoření výkonu písemně oznámit uskutečněný počet natáčecích dnů a hodin Agentuře.
e) písemně oznámit Agentuře svůj záměr uzavřít smlouvu s jakoukoli třetí osobou, jejíž předmět by se zcela či z části
shodoval s předmětem této smlouvy.
2.3. Umělec tímto výslovně souhlasí s tím, aby:
a) jeho osobní a citlivé údaje (zejména jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa bydliště, původ, biometrické
údaje atd.) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dále jeho obrazové a zvukové záznamy
byly za účelem plnění této smlouvy zaneseny a zpracovány v hereckém a komparzním rejstříku Agentury, a to po dobu
trvání této smlouvy;
b) byly shora uvedené osobní a citlivé údaje o jeho osobě a jeho obrazový i zvukový záznam zpřístupněny třetím osobám,
a to i v zahraničí.
c) jeho fotografie a AVD (audiovizuální díla) pořízená pro účely databáze nebo při výkonu umělecké činnosti
zprostředkované Agenturou mohly být použity pro prezentaci činnosti Agentury.
2.4. Podrobnější informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů Umělce a o rozsahu práv Umělce souvisejících se
zpracováním jeho citlivých a osobních údajů Agenturou jsou obsaženy v samostatném Souhlasu se zpracováváním osobních a
citlivých údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna, který Umělec udělil Agentuře
v souvislosti s uzavřením této smlouvy. Umělec je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat. Umělec bere na vědomí, že
neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že některé služby nebude možné nabídnout na míru jeho
potřebám.
2.5. Umělec bere na vědomí skutečnost, že v případě, že umělec splňuje podmínky § 121 odst. 1) zákona č. 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti, tj. je mladší 15 let, nebo je starší 15 let a nemá ukončenou povinnou docházku, je k výkonu umělecké činnosti
potřeba získat povolení výkonu činnosti dítěte podle § 121 a násl. zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.
2.6. Umělec tímto výslovně prohlašuje, že informace, které sdělil Agentuře o své osobě uvedené v dotazníku Agentury, jsou
pravdivé a odpovídá za veškerou případnou škodu a následky, které by vznikly v důsledku nepravdivosti jeho prohlášení;
2.7. Agentura se zavazuje:
a) zařadit Umělce do nabídkového katalogu Agentury ve smyslu čl. 2.8. této smlouvy za účelem uzavření smluvního vztahu
týkající se činnosti uvedené v čl. I. této smlouvy;
b) vykonávat činnost obvyklou v dané oblasti směřující k tomu, aby Umělci byly obstarány příležitosti k vykonávání
umělecké činnosti uvedené v čl. I. této smlouvy, pro kterou byl zařazen do katalogu Agentury;

c) informovat Umělce o podmínkách třetích osob vztahujících se k uzavření jednotlivých smluvních vztahů, jejímž
předmětem bude výkon činnosti uvedený v čl. I. této smlouvy ze strany Umělce;
d) vyplácet honoráře přijaté dle čl. III. této smlouvy po odečtení své provize Umělci vždy nejpozději do 14 dnů ode dne
jejich obdržení;
e) postupovat při své činnosti s vynaložením veškeré odborné péče.
f) šířit dobré jméno Umělce, poskytovat součinnost v oblasti mediálních komunikací, prosazovat a chránit práva a
oprávněné zájmy zastoupeného ve vztahu ke třetím osobám, se kterými bude Umělec ve smluvním vztahu přiměřeným
a vhodným způsobem.
2.8. Agentura vede svůj nabídkový katalog (databázi) třemi způsoby registrace Umělců (základní, rozšířená a úplná registrace).
V případě, že Agentura zprostředkuje Umělci uzavření smluvního vztahu týkající se činnosti Umělce uvedené v čl. I. této smlouvy,
kdy honorář pro Umělce bude převyšovat částku ve výši 3.000,- Kč, Umělec výslovně souhlasí s tím, že Agentura neprodleně
provede jeho úplnou registraci v nabídkovém katalogu a poplatek za úplnou registraci mu odečte z jeho honoráře. Umělec se
zavazuje zaplatit za zařazení do nabídkového katalogu poplatek ve výši stanovené dle platného aktuálního ceníku Agentury, který
je volně přístupný na internetových stránkách Agentury.
2.9. V případě, že jakákoli smluvní strana poruší závazek sjednaný v této smlouvě, odpovídá druhé smluvní straně za způsobenou
škodu.
III. Platební podmínky
3.1. Smluvní strany se dohodly, že Agentuře za její činnost dle této smlouvy náleží provize ve výši 20 % z honoráře Umělce, který
třetí osoba zaplatí ve prospěch Umělce za činnost Umělce uvedenou v čl. I. této smlouvy.
3.2. V případě, že Agentura obdrží za Umělce od třetí osoby honorář ve prospěch Umělce, zavazuje se honorář vyplatit Umělci
po odečtení své provize sjednané v čl. 3.1. této smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení honoráře, a to na bankovní účet
Umělce nebo poštovní poukázkou k rukám Umělce. Umělec bere na vědomí, že v případě jeho nezletilosti bude honorář vyplacen
k rukám jeho zákonného zástupce.
3.3. V případě, že třetí osoba vyplatí honorář za činnost Umělce uvedenou v čl. I. této smlouvy sjednanou Agenturou ve smyslu
této smlouvy přímo Umělci, zavazuje se Umělec zaplatit Agentuře její provizi sjednanou v čl. 3.1. této smlouvy bezhotovostním
převodem na bankovní účet Agentury uvedený v záhlaví této smlouvy nebo poštovní poukázkou adresovanou na adresu sídla
Agentury, a to nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení honoráře od třetí osoby.
IV. Doba trvání smlouvy
4.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
4.2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran. Smluvní strany
sjednávají jednoměsíční výpovědní dobu, která počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
V. Plná moc
Umělec tímto zmocňuje Agenturu k zastupování ve věcech jednání s třetími osobami, k projednávání veškerých náležitostí
potřebných k uzavírání smluv, k sjednávání honoráře, k uzavírání příslušných smluvních vztahů a v rámci tohoto zmocnění také
k přijímání finančních, případně věcných plnění, a k potvrzování jejich přijetí. Dále Umělec zmocňuje Agenturu k přijímání
doručovaných písemností, nezbytných k uzavírání smluvních vztahů za účelem výkonu činnosti uvedené v čl. I. této smlouvy ze
strany Umělce.
VI. Závěrečná ustanovení
6.1. Smluvní vztah mezi Agenturou a Umělcem vzniká tak, že Umělec přijme návrh k uzavření smlouvy zaškrtnutím souhlasu se
smluvními podmínkami a odesláním registračního formuláře na webu provozovaném Agenturou. Uzavření smlouvy Agentura
potvrdí Umělci informativním emailem na Umělcem zadanou emailovou adresu.
6.2. Umělec souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání této smlouvy.
6.3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a
svobodné vůle, souhlasí s ní bez výhrad a v celém rozsahu.
V Praze dne ____________

Agentura:

______________________
Casting Centrum s.r.o.

V ______________ dne ____________

Umělec:

____________________

