
LICENČNÍ SMĽOUVA č. 196-21/MaH 

o užití fotografie(í) ČTK 

Česká tisková kancelár, sídlo: Opletalova 5/7,111 44 Praha 1, ČR 

zastupuje, funkce: Ing. Petr M Ich, šéfredaktor Databanky multimédií/Fotobanky ČTK 

IČ: 47115068, DIČ: CZ47115068 

bankovní spojení: 2502320118/2600 Citibank a.s., SWIFT BIC: CITICZPX, IBAN: CZ98 2600 0000 0025 0232 0118 tel: +420 222 098 159 

(406), email: fotobanka@ctk.cz 

(dále jen poskytovatel) 

a 

Historický ústav SAV, sídlo: P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko 

zastupuje/osoba poverená, funkce: PhDr. Slavomir Michálek, DrSc., ŕeditel 

IČ: 00166944, DIČ: 2021344710 

bankovní spojení: 7000006367/8180 Štátna pokladnica 

(dále jen nabyvatel) 

uzavírají tuto licenční smlouvu o užití fotografie(í) ČTK: 

Identifikátor fotografie(í) - popis fotografie - kredit - cena 

F000370568 - čs. menové zlato - vrácení - pŕedání -Čes... - kredit: ČTK/MevaldKarel - 612,00 Kč 

F000370569 - čs. ménové zlato - vrácení - pŕedání -Čes... - kredit: ČTK/MevaldKarel - 612,00 Kč 

F000370571 - čs. ménové zlato - vrácení - pŕedání -Čes... - kredit: ČTK/MevaldKarel - 612,00 Kč 

F000370572 - čs. ménové zlato - vrácení - pŕedání -Čes... - kredit: ČTK/MevaldKarel - 612,00 Kč 

F000370573 - čs. ménové zlato - vrácení - pŕedání -Čes... - kredit: ČTK/MevaldKarel - 612,00 Kč 

F000370575 - čs. ménové zlato - vrácení - pŕedání -Čes... - kredit: ČTK/MevaldKarel - 612,00 Kč 

F000370577 - čs. ménové zlato - vrácení - pŕedání -Čes... - kredit: ČTK/MevaldKarel - 612,00 Kč 

1. Poskytovatel poskytuje touto smlouvou nabyvateli souhlas s užitím („licenci“) v této smlouvé uvedených (é) fotografií(e) * v podobé tiskové 

rozmnoženiny, • elektronické rozmnoženiny, ■ rozmnoženiny zachycené na datovém nosiči nebo • ve forme sdélování verejnosti prostŕednictvím 

televizního vysílání či prostŕednictvím síté Internet nebo obdobné síté, v následujícím rozsahu: 

a) Fotografie bude použitá uvnitŕ knihy, s názvem Československé menové zlato 1938 - 1982, autor PhDr. Slavomir Michálek DrSc., 

do maximálni velikosti A5/300 DPI. 

Náklad knihy 500 výtiskú, termín vydání ŕíjen 2021. Druh knihy: ODB. ISBN: neznámé. 

Elektronický titul knihy (e-knihy, e-book, *pdf): ne. 

Územní rozsah licence: území České republiky a Slovenska. Množstevní rozsah licence: jednorázové užití. 

Poskytovatel licenční smlouvou dává souhlas do výše nákladu 1500 výtiskú. 

Nabyvatel má povinnost vždy nahlásit poskytovatel! dotisk dalšího vydání knihy. Dotisky této knihy jsou možné pouze po dohodé 

smluvních straň, sepsáním nové smlouvy a jsou zpoplatnény. Cena za dotisk je 50% z ceny fotografie. 

Nabyvatel se zaväzuje zaslat jeden referenční výtisk na adresu: Fotobanka ČTK, Opletalova 5, Praha 1,111 44. 

Nabyvatel má povinnost vždy nahlásit poskytovatel! jiné užití fotografie (í) než je stanoveno v licenční smlouvé či v rozméru vétším než 

zakoupeném. Jiné užití fotografie (í) než je stanoveno v licenční smlouvé je možné pouze po dohodé smluvních straň, sepsáním nové 

smlouvy a toto užití bude zpoplatnéno. 

b) Územní rozsah udélené licence je neomezený v pŕípadé užití na Internetu, jinak je omezen na území České republiky a Slovenska (není-li 

v odst. 1 bodu a) smlouvy stanoveno jinak). Časový rozsah licence je omezen splnením účelu této smlouvy nebo v odst. 1 bodu a) smlouvy 

sjednaným obdobím. 

2. Poskytovatel prehlasuje, že vykonává majetková autorská práva a/nebo licenční oprávnéní k fotografiím(i) uvedeným(é) v této smlouvé a je 

plné oprávnén poskytnout nabyvateli licenci v rozsahu a zpúsobem jak to činí v odst. 1 smlouvy. Veškerá práva k fotografii(ím) zústávají i po užití 

nabyvatelem poskytovatel!, nabyvateli je pouze udélena licence k jejímu (jejich) užití vymezená odst. 1 smlouvy. 

3. Fotografií se rozumí rozmnoženina poŕízená fotografickou technikou: pozitívni kópie, prípadné negatív, diapozitív, analógový či digitálni 

záznam na libovolném elektronickém nosiči. 

4. Užitím fotografie se rozumí jakákoliv forma zpŕístupnéní fotografie celé či její části, v pôvodní nebo jinak zpracované či zménéné podobé, 

samostatné nebo v souboru a nebo ve spojení s jiným dilem či prvky, a to rozšiŕováním rozmnoženiny tiskové , fotografické, elektronické 

zahrnující vyjádŕení analógové i digitálni, pronájem, pújčování, vystavování a i zpŕístupňování díla v nehmotné podobé sdélováním verejnosti 

zahrnujícím vysílání televizí a zpŕístupňování díla verejnosti zpúsobem, že kdokoli múže mít k nému prístup na místé a v čase podie své vlastní 

volby, zejména internetovou, počítačovou nebo obdobnou sítí. 

5. Poskytovatel zároveň prohlašuje, že užitím fotografií v souladu s touto smlouvou, nedôjde k porušení autorských ani jiných práv tretích

 osob, za následující podmínky: Součástí udélené licence není oprávnéní nabyvatele užít fotografie 

poskytovatele zobrazující fyzickou osobu bez souhlasu zobrazené osoby, a v pŕípadé osoby zemŕelé bez souhlasu 

osob blízkých, jedná-li se o užití nad rámec zákonné licence pro tiskové, rozhlasové, televízni nebo obdobné zpravodajství podie § 89 

občanského zákoníku. Nabyvatel bere uzavŕením této smlouvy zároveň na védomí, že fotografie datované pred 1. 4. 2009 nemusí 

splňovat podmínky ochrany osobních údajú v rozsahu specifikovaném v § 8a, 8b, 8c zákona č. 141/1961 Sb. Poskytovatel z tohoto 

dôvodu neodpovídá za újmu nebo škodu, která by nabyvateli vznikla užitím takových fotografií zpúsobem, který je v rozporu s výše 

uvedenými ustanovením! zákona. 

6. Fotografie nesmi být bez výslovného souhlasu poskytovatele ménéna či jakkoli zpracována, nesmi k ní být pŕidávány ani z ní
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odstraňovány jednotlivé časti s výjimkou bežných výŕezú, které podstatným zpúsobem charakter a kompozici fotografie nemení. Nabyvatel 

odpovídá za to, že zpúsobem užití fotografie nedôjde k porušení autorských práv k dílu zobrazenému na poskytnuté fotografii ani práv ochrany 

osobnosti die § 81 a násl. občan, zákoníku. 

7. Nabyvatel se zaväzuje, že fotografii užije pouze k účelúm uvedeným v odst. 1 smlouvy. Pokud nabyvatel užije fotografie z archivních fondú 

ČTK, užije je takovým zpúsobem, aby nedošlo k snížení jejich hodnoty. 

8. Nabyvatel bere na védomí, že pŕekročit náklad, sjednanou dobu archivace (uložení) stanovenou dobu archivace (uložení) a publikace 

(sdélování verejnosti zpŕístupnéním díla v nehmotné podobe), sjednanou velikost a umísténí fotografie v titulu a/nebo užít fotografie k jinému 

účelu, než je stanoveno v odst. 1 smlouvy, je oprávnén pouze v prípade, že uzavrel s poskytovatelem príslušný dodatek k této smlouvé. 

9. Nabyvatel není oprávnén ukládat (archivovat) fotografie poskytovatele do vlastních databází, archivú či elektronických systémú (redakčních, 

publikačních, archivačních aj.) ani na jejich základe vytváŕet databáze nové za účelem jejich dalšího opakovaného užití, distribuce (rozšiŕování) 

nebo zpŕístupnéní tretím osobám nad rámec v odst. 1 smlouvy sjednaného účelu užití. 

10. Fotografie nesmi být nabyvatelem bez souhlasu poskytovatele dále rozmnožovány a rozšiŕovány (distribuovány), pújčovány, zpnstupňovány 

či jinak poskytovány tretím osobám nad rámec rozsahu odst. 1 udelené licence. 

11. Pri porušení závazkú uvedených v odst. 6, 7, 8, 9 a 10 smlouvy se nabyvatel zaväzuje zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 000 

Kč za každé jednotlivé porušení sjednaného záväzku. 

12. Nabyvatel je povinen pri kterékoliv výše uvedené formé užití fotografie uvést výhradu autorského práva, („kredit“), tj. zkratku ČTK a jméno 

autora a/nebo zdroje, jsou-li u fotografie uvedený (napŕ. ve tvaru ČTK/jméno autora, ČTK/AP a obdobné v pn'padé partnerských agentúr 

poskytovatele). V prípade tišténých knižních publikací je nabyvatel povinen uvést tento kredit ve tvaru napŕ. © ČTK (foto), 2021 a/nebo © ČTK/AP, 

DPA  (photo), 2021 apod, v pn'padé partnerských agentúr poskytovatele a/nebo 

pŕehled užitých fotografií poskytovatele, včetné kreditu a strany jejich umísténí v knize. Jestliže tak neučiní, zaväzuje se nabyvatel zaplatit 

poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každou fotografii užitou v rozporu s ujednáním tohoto odstavce smlouvy. 

13. Smluvní pokutu die odst. 11, 12 smlouvy zaplatí nabyvatel poskytovateli do 14-ti kalendáŕních dnú počítaných ode dne prokazatelného 

odeslání písemné výzvy k úhrade smluvní pokuty spolu s dúkazy o vzniku nároku na zaplačem' smluvní pokuty na adresu nabyvatele. Uplatnéním 

nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo poskytovatele požadovat vedie smluvní pokuty náhradu škody ve smyslu ust. § 2913 a násl. 

občanského zákoníku a vydání bezdúvodného obohacení podie zvláštních pŕedpisú. 

14. Cena: Smluvní strany se dohodly na jednorázové cené za udelení licence poskytovatelem k užití fotografie(í) a/nebo za poskytnutí 

fotografie(í) z archivních fondú ČTK k dalšímu užití špecifikovaných v této smlouvé v rozsahu vymezeném v odst. 1 smlouvy takto: Za 7 ks 

fotografie(í) činí cena celkem 4 284,00 Kč bez DPH, cena celkem s DPH je 5 140,80 Kč. 

15. Dohodnutá forma úhrady: bankovním pŕevodem 

16. Zpúsob dodání touto smlouvou špecifikovaných fotografií je prostŕednictvím elektronického média (e-mailem). 

17. Tato smlouva je sepsána ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý nabyvatel. 

18. Veškeré zmeny nebo dodatky této smlouvy vyžadují ke své platnosti písemnou formu. 

19. Obe smluvní strany se v souladu s § 89a Občanského soudního rádu dohodly, že místné príslušným soudem prvého stupne pro projednání 

prípadného soudního sporu o nárocích vyplývajících z této smlouvy bude obecný soud poskytovatele. 

20. Vztahy, které nejsou ve smlouvé výslovné upravený, se ŕídí príslušnými českými právními predpisy, pŕedevším pak „Občanským zákoníkem“ 

a „Autorským zákonem“ v jejich platném znéní. 

21. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu obéma smluvními stranami. 


