Smlouva o spolupráci
pro fotografy v Iniciativě Člověk a Víra
–
Fotografové pro církve ČR
Duchovni prožitek, kvalitní fotografie, osobní růst!
1)

Roman Albrecht, nar. dne 29. dubna 1962
bytem Praha 4, Na Pankráci 113, 140 00

jako "Smluvní strana 1"
a

2)

.............................................................................................................
.............................................................................................................

jako "Smluvní strana 2"
dále také společně jako "smluvní strany"
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o spolupráci:

Článek I. Obsah spolupráce
Oddíl 1.01
Smluvní strany budou vyvíjet společnou činnost tak, aby pořídili kvalitní fotografie z akcí, pořádaných
církevními organizacemi nebo jejich partnery.
Oddíl 1.02
Tyto akce nemusí být jen na území ČR

Článek II.

Autorská práva

Oddíl 2.01
Autorská práva k vytvořeným fotografiím se řídi Autorskou smlouvou podepsanou ke stejnému dni
Smluvními stranami.
Oddíl 2.02
Tato smlouva je nedílnou součástí a přílohou této smlouvy.

Článek III.

Technická specifikace díla, pravidla komunikace a timeline akce

Oddíl 3.01
Dokument Technická specifikace díla, pravidla komunikace a timeline akce je nedílnou součástí a
přílohou této smlouvy.

Článek IV. Kodex fotografa
Oddíl 4.01
Při vytváření fotografií se Smluvní strana 2 řídí Kodexem fotografa, který je nedílnou součástí a
přílohou této smlouvy.

Článek V.

Rezervace akcí

Oddíl 5.01
Základní rozpis akcí je vytvořen Parterem nebo administrátorem oblasti a počátku roku, případně
po obdržení rozpisu akcí.
Oddíl 5.02
Administrátor oblasti je jmenován Partnerem a publikován na webových stránkách Projektu.
Oddíl 5.03
Akce jsou publikovány obvykle s předstihem a to především na webových stránkách projektu v
sekci Pro členy, sekundárně na Facebooku ve skupině Projektu.
Oddíl 5.04
Člen projektu je povinen sledovat Rozpis akcí a inzerované nové akce tak, aby byl schopen včas
upozornit, pokud požadovanou službu není schopen dodat.
Oddíl 5.05
Pokud pod vlivem libovolných vnějších okolností není Smluvní strana 2 schopna se dostavit (nemoc,
úraz, rodinná situace, válka, povodeň, šéf, manželské povinnosti..) na akci a dodat dílo, je její
povinností a zodpovědností sehnat náhradníka. I z těchto důvodů je v Sekci pro členy seznam
členů iniciativy s kontaktními údaji.
Oddíl 5.06
Pokud se mu to nepodaří, je povinen v předstihu (minimálně 24 hodin před akcí) upozornit Partnera
projektu emailem i telefonem.
Oddíl 5.07
Člen projektu má právo se přihlásit na jakoukoli akci; konečné obsazení určuje partner projektu po
konzultaci s administrátorem oblasti, přičemž se snaží respektovat požadavky členů. Prioritní je však
dodání požadované kvality; proto v případě pochyb může volit jiného člena.

Článek VI. Další pravidla
Oddíl 6.01
Smluvní strana 2 se účastní minimálně 4 akcí ročně, ze kterých dodá kvalitní portfolio.
Oddíl 6.02
Z větších akcí dodá soubory rozdělené na „Dokument“ a „Vyber“. Soubory v nich budou označeny
jednou respektive dvěma hvězdičkami.
Oddíl 6.03
Každý fotograf (Smluvní strana 2) reprezentuje více či méně Iniciativu a tomu musí odpovídat i jeho
chování a prezentace Iniciativy i Projektu. I proto každý musí umět Vizi a být označen oficiální
jmenovkou.
Oddíl 6.04
Všichni jsme bratři a sestry v Kristu, všichni jsme fotografové a máme stejnou vizi. Proto si i pro
usnadnění komunikace všichni tykáme.
Oddíl 6.05
Průkazka platí jeden rok; při postupu na vyšší úroveň a na konci roku je Smluvní strana 2 povinna
vrátit průkazku do 14 dnů po obdržení nové.

Článek VII. Přednosti a rozhodovací pravomoci služebně starších fotografů
Oddíl 7.01
Pokud dva fotografové projeví zájem o účast na stejné akci, „služebně starší“ fotograf má přednost
a to v tomto pořadí: partner – fotograf mistr – fotograf senior – fotograf iniciativy – kandidát.

Oddíl 7.02
Při účasti více fotografů na akci, služebně starší fotograf vede focení, tj. rozhoduje o tom kdy, kde a
co bude který fotograf fotit a to i za předpokladu, že není „místní“.
Oddíl 7.03
Při hostování fotografa se předpokládá, že ho domácí fotograf před obřadem představí
celebrujícím a seznámí ho s místními zvyky (odkud se běžně fotí, kam se může a kam ne, jak probíhá
mše).
Oddíl 7.04
Finální výběr fotografií vybírá určený fotograf; obvykle Mentor, minimálně Fotograf – senior a
fotograficky starší. Pro publikaci musí fotografie upravit podle Technické specifikace díla.

Článek VIII. Ukončení smlouvy
Oddíl 8.01
Kvalita je zásadní stránkou projektu, proto nekvalitě a průměrnosti vyhlašujeme boj. Všichni se
chceme zlepšovat, učit, hledat nově technické i umělecké cesty, jak nejlépe prezentovat Člověka
a jeho víru. Smluvní strana 2, která nemá toto na svém srdci jako základní krédo, do iniciativy
nepatří a je to tedy důvodem pro ukončení spolupráce na základě rozhodnutí Partnerů.
Oddíl 8.02
Nedodržení alespoň požadované kvality je jednak důvodem k neschválení fotografií, jednak
opakované je důvodem k ukončení smlouvy. Podle našich zkušeností a vysokých požadavků na
kvality musíme upozornit, že se nejedná o prázdné smluvní ustanovení, ale ustanovení, které
budeme nekompromisně využívat. Ve své podstatě je základním nástrojem růstu fotografa, a
pokud bychom ho nepoužívali, nikdy nedosáhneme naší vize.
Oddíl 8.03
Nedostavení se na akci z jakýchkoli důvodů bez včasného upozornění je důvodem k ukončení
smlouvy a zvláště při opakovaném výskytu.
Oddíl 8.04
Při „nezávažném“ porušení této Smlouvy a jejich příloh bude Smluvní strana 2 upozorněn Mentorem
a posléze jedním z Partnerů. Pokud přislíbí nápravu, zůstane nadále členem iniciativy. Při
opakovaném porušení pravidel bude zbaven členství na základě rozhodnutí Partnerů Iniciativy.
Oddíl 8.05
Členství může být také Smluvní strana 2 zbavena s okamžitou platností při závažném porušení
pravidel, na základě reference od zadavatele, nebo hlasování Partnerů iniciativy.
Oddíl 8.06
Člen iniciativy může také kdykoli požádat o ukončení členství, přičemž musí dokončit akce, na
které se zaregistroval – pokud se nedomluví s ostatními členy iniciativy na převzetí akcí.
Oddíl 8.07
Při ukončení členství je Smluvní strana 2 povinna vrátit do 14ti dnů průkazku iniciativy, která ho
opravňuje ke vstupu na vyhrazená místa.

Článek IX. Smluvní pokuty
Oddíl 9.01
Nedodržení 5.04, 5.05, 5.06 a 6.05 se pokutuje částkou 1000 Kč.
Oddíl 9.02
Nedodržení 8.06 se pokutuje částkou 5000 Kč.

Článek X.

Další ustanovení

Oddíl 10.01
Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Oddíl 10.02
Pokud z této smlouvy nevyplývá jinak, řídí se právní poměry smluvních stran občanským zákoníkem
v platném znění a dalšími právními předpisy. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po
jednom pro každou ze stran.

V ……......................……. dne ……………………………
……......................………………………..
Roman Albrecht

……………….........……………….

