Příloha č. 1
ke Směrnici o poskytování reprodukčních práv
ke sbírkovým předmětům a fotografických služeb

Smlouva o udělení jednorázového
reprodukčního práva – VZOR
Smlouva o udělení jednorázového reprodukčního práva
č.

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA, příspěvková organizace
se sídlem:
Barborská 28, 284 01 Kutná Hora
zastoupené: ředitelkou PhDr. Světlanou Hrabánkovou
IČ:
00342246
dále jen „poskytovatel“
a
JMÉNO / INSTITUCE / FIRMA
adresa / se sídlem:
zastoupení:
datum narození / IČ:
kontaktní údaje (jméno, e-mail, telefon):
dále jen „žadatel“
uzavírají Smlouvu o udělení jednorázového reprodukčního práva podle ustanovení § 1724
a následujících zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
I. Účel a předmět smlouvy
1)

Žadatel žádá o poskytnutí digitálních rozmnoženin sbírkových předmětů k:
- soukromým účelů
- studijním účelům
- za účelem odborného výzkumu (stavebně historický, archeologický)
- za účelem pořádání výstavy
- vědeckým publikačním účelům
- populárně-naučným publikačním účelům
- komerčním účelům
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2)

Sbírkové předměty a fotografie:
- konkrétní nezaměnitelná specifikace sbírkového předmětu za pomoci evidenčního
čísla, v případě nutnosti je možné doplnit náhled předmětu nebo fotografie.

3)

Digitální rozmnoženiny výše zmíněných předmětů budou využity v …
- konkrétní specifikace účelu, ke kterému je digitální kopie poskytnutá (např.
v publikaci …, o … stranách a nákladu … výtisků; nebo v katalogu výstavy „…“,
která se uskuteční v termínu od … do … v prostorách … muzea v nákladu … kusů
výtisků).

4)

Reprodukční právo se žadateli poskytuje jednorázově s termínem platnosti do DD.
MM. RRRR.

5)

Jednorázové reprodukční právo se žadateli poskytuje za poplatek dle platného ceníku
ČMS v souhrnné výši …,- Kč.

6)

Poskytovatel se zavazuje poskytnout digitalizované rozmnoženiny výše uvedených
fotografií v tiskové kvalitě.

7)

Digitální rozmnoženiny výše uvedených sbírkových předmětů nebo fotografií budou
poskytnuty žadateli prostřednictvím digitálního úložiště bezodkladně po uhrazení
stanoveného poplatku žadatelem.
II. Závazek žadatele

1)

Žadatel se zavazuje výše uvedené sbírkové předměty řádně označit formulací
poskytovatele:
Sbírka Českého muzea stříbra v Kutné Hoře, inv. č. …

2)

V případě tiskového výstupu se žadatel zavazuje předat poskytovateli dva výtisky
výsledné publikace do Knihovny ČMS nejpozději do DD. MM. RRRR.

3)

V případě publikování poskytnutých digitálních rozmnoženin na internetu (dle výše
definovaného a konkretizovaného účelu) se žadatel zavazuje upravit digitální
rozmnoženiny tak, aby tyto byly v nízkém rozlišení, např. 72 až 150 DPI (podle typu
předmětu) nebo jejich maximální rozměr delší strany nepřesáhl 500 pixelů.

4)

Nedodá-li žadatel výše uvedené výtisky do stanoveného termínu, bude proti němu
postupováno podle platných právních norem.

5)

Smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) bude žadateli
účtována za každé neoprávněné použití každé digitální rozmnoženiny sbírkových
předmětů, zejména v případě, že:
a) žadatel použije digitální rozmnoženiny sbírkových předmětů k jinému než výše
uvedenému účelu nebo po uplynutí platnosti této smlouvy.
b) žadatel nedodá ve stanoveném termínu a bezplatně požadované výtisky publikace
(katalogu výstavy).
c) žadatel přenechá digitální rozmnoženiny sbírkových předmětů ČMS k užívání třetí
osobě.
Sjednaná smluvní pokuta nevylučuje nárok na náhradu škody.
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6)

Žadatel se zavazuje postupovat v souladu s autorským zákonem v platném znění. Bere
rovněž na vědomí, že zajištění autorských práv k reprodukovanému dílu je jeho
povinností a na jeho náklady.

III.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Závěrečná ustanovení

Veškeré vztahy, které nejsou přímo touto smlouvou upraveny, se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných
dodatků, a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, které mají platnost a závaznost
originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom pare.
Smlouvu není poskytovatel povinen zveřejnit v registru smluv.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely
na základě svobodné a vážné vůle.
Smluvní strany v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 679/2016/EU (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních
údajů, prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že po dobu trvání této smlouvy je
poskytovatel oprávněna nakládat s případnými osobními údaji, předanými v souladu
s účelem této smlouvy shromažďováním, zpracováním, používáním a uschováváním
v rozsahu, v němž je poskytl při sepsání této smlouvy a pro účely s touto smlouvou
související.

Kutná Hora

Za poskytovatele:

Za objednatele:

………………………………
PhDr. Světlana Hrabánková
ředitelka ČMS

………………………………
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