
UCENČNI SMlOUVA č. 38°"18/MaH 
o užitl fotografie(i) ČTKa

Česká mková kancelár, atdlo: Opletalova 517,111 44 Praha 1, ČR 
zastupuje, tunxce: Ing. Petr M/ch, Ufredal<tor Databanky multimédiflFotobanky ČTK 
16: 41115068, DIČ: CZ41115068 
bankovnl spoJenl: 25023201181'2600 Citibanl< e.s., SWIFT BIC: CITICZPX, IBAN· CZ98 2600 ()()()() 0025 0232 0-118 
tel: +420 222 098 159 (406), email: fotobsnks@ctk cz 
(d(Jle jen poslcytovatel) 

8 

Ústav pamttl niroda, sldlo: Miletlčova 19, P.O. Box 29, 820 18 Bratislava 218, Slovensko 
zastupuje/osoba poviJfená, funkce: Ján Pá/ffy, PhD., podprooseds Správnej rady ÚPN 
tC:3797799�D1C:SK202173636S 
bankovnl spojenl: 1849085001/5600 Prima banka Slovensko, a. s., IBAN: SK32 5ôOO 0000 0018 4908 5001 
(dfJle Jen nsbyvatel} 

uz.avlrajl tuto Ucenčnl amlouvu o utitl fotografle(i) ČTK: 

Identifikátor fotografie(!) - popis fotograľie - kredit - cena 

F001174331 - Luigl LONGOAlexander OUBCEK-Lulg, Longo ... -kre<fit:ČTK/Finda Jin - 590,00 K� 

1.a Poskytovate! poskytuje touto smlouvou nabyvateli souhlas s užitím (.licenci") v této srnlouvé uvedených(é) fotogrefil(e) • v 
podoW tiskové rozmnoženiny, • elektronlcké rozmnotenmy, • rozmnoženiny zachycené na datovém nosiči nebo • ve fomlé 
sclélovénl vefejnosti prostiednicMm televiznlho vysllénf či prostrednictvlm sité Internet nebo obdobné site, v ná.sledujlclm rozsahu: 
a)a Fotografie bude poufita, uvnllf časopisu Pamäť né roda, do maximálni velikosti A6/300 DPI. 
NAkJad 700 ka, termln vydánl srpen 2018.a
Elektronický titul tišteného Č,8$0pisu je uvetejnén na internetových stránkich www.upn.gov.sk. V pllpadi 
elektronického titulu Je neomezená doba publikace na internetu.a
úumnl rouah llcence: úuml České republiky a Slovenska. Mnobtevnf rozsah llcence: )ednorhové ldití.a
Nabyvatel se zavnuje zaslal Jeden referenční výtlsk na adresu: Fotobanka ČTK, Opi.ta lova 5, Praha 1, 111 44. 
Nabyvatel má povinnost vidy naMásit poskytovatell Jln6 utitl fotograflo (i) net Je stanoveno v licenčnl smlouvé čl v 
rozmeru vetiim nez: zakoupeném. Jiné uiití fotografie (i) nei je stanoveno v licenčnl emlouvi Je moiné pou:a poa
dohode smtuvních stran, aepdním nové smlouvy a toto lditl bude zpoplatnino.a
Nabyvateli byla poskytnuta sleva. 
b) územnl roush udelené ltcence ;e neomezený v pHpa,dé užitl na Internetu, jinak je omezen na územl Ceské republiky a 
Slovenska (nenf.ti v odsl 1 bodu a) smlouvy stanoveno jinak). C.asový rozsah llcence Je omezen splnénlm účelu této smlouvya
nebo v odst 1 bodu a) smk>uvy sjednaným obdoblm. 
2. Poskytovate! prohlawje, te vykonává majetková autorská práva a/nebo lk:enčr'II oprévnénl k fotografilm(i) uvedeným(é) v tétoa
smlouvé a je plné oprávnén poskytnout nabyvateli lioenci v rozsahu a 2$>t'.ISObem Jak to čtni v odst. 1 smlouvy. VeM<eré práva k 
fotografii(lm} zirstáva1f i po utrtl nabyvatelem poskytovateli. nabyvatell Je pouze udélena líoence k jejlmu (jejich) utit1 vymezenáa
odst 1 smlouvy.a
3. Fotografii se rozum! rozmnoženina potlzená fotografickou technikou: poritivní kople, plipadné negatív, diapozíbv, analogovýa
ä digitálni záznam na líbovolném elektronickém nosiči. 
4.a utltlm fotografie se rozuml jakákoliv forma Z$>r1Stupnénl fotografie celé či jejl části. v pt'.lvodnl nebo jinak zpracované či 
zménéné podobé, satnO$talné nebo v souboru a nebo ve Sl)Otenl s 1iným dilem či prvky. a to rozšifovánfm rozmnoženiny ti$kové ,a
fotografické, elektronické zahrnujlcf vyjádtenl analogov6 i dlg1tálnl, pronájem, púJOovánl, vystavo11ánl a i zplfstupňovénl dlla v 
nehmotné podobé sdélovánlm verejnosti zahmujlclm vysílánl televizl a zpfistupilováni dfla verejnosti zpôsobem, že kdokoli mutea
mlt k nému pflstup na mfsté a v čase podle své vlastni volby, zejména Internetovou, počílaOovou nebo obdobnou sttl. 
5. Poskytovate! zárover\ prohla§uje. že užitím fotografii v souladu s touto smlouvou. nedo,de k poru§enl au1ocských ani j,ných 
práv tl'etlch osob, Ul näsledujfcl podmlnky: Součbtf udélené llcence nenl oprávnénl nabyvatele ufit fotografiea
poskytovatele zobrazujícl fyzickou osobu bez souhlasu zobrazen6 osoby, a v pfípadé osoby zemfelé bez souhlasua
osob blizkých, jedn,�1 se o utiti nad rámec úkonné licen<:e pro tiskové, rozhlasové, televlznf nebo obdobnéa
zpravodajstvl podle § 89 občanského zákonlku. Fotobanka ČTK upozorňuje kJienty, te fotografie datované pfed 1.a
dubnem 2009 nemual splňoval podmlnky ochrany osobnlch údajt'.I stanovené zákonem 5212009 sb. ČTK nezodpoVlcfj 
za újmu nebo ikodu, kt&ri by vznikla jejich neoprávneným utitim. 
e. Fotografie nesml být bez výslovného souhlasu poskytovatele rnénéna či Jakkoli zpracovéna. nesmi k ni být ptktávány ani z ni 
odstrar\ovány Jednotlivé části s výjimkou �fs\ých výtezú, které podstatným zpúsobem charakter a kompoZJCi fotografie nernénr .a
Nabyvatel odpovldá za to. že 2$>0$0bem utitl fotografie nedojde k poru§enl autorských práv k dllu zobrazenému na poskytnutéa
fotografii ani práv ochrany osobnosti dle § 81 a násl. občan. zákontku.a
7.a Nabyvatel se zavazuje, že fotografii užije pouz.e k Očelúm uvedeným v odst. 1 smloovy. Poku<f nabyvatel ut,,e fotografie za
archlvnlch fondu ČTK. uiije je takovým zP(isobem. aby nedošlo k snltenl Jellch hodnoty. 
8. Nabyvatel bere na védoml. te pfekročrt näklad, sJednanou dobu archivaoe (ulo.tenl) stanovenou dobu archlvaoe (uložení) aa
publikace (sdélovánl vetejnosti 2$>Nstupnlinfm dlla v nehmotné podobé ). sjednanou velikost a umlsténl fotografie v titulu a/neboa
utlt fotografie k jinému ôčelu, net Je stanoveno v odsl 1 smlouvy, je oprávnén pou:z:e v ptípadé, že uzavrel s poskytovatelema
prlslu§ný dodatek k této smloullé.a

www.upn.gov.sk


9. Nabyvatel nenl oprávnén ukládat (archivoval) fotografie poskytovatele do vtastnlch databáz!, archlVU či elektronických systému 
(redakčnlch. pubhkačnlch, archivačnlch aj.) ani na jejich základi vytvál'et databáze nové za účelem jejk:h dal!(ho opakovan6hoo
utitl, distnbuoe (rozšifovánl) nebo zpt(stupnénl ttetlm osobám nad nimec v od•t 1 smlouvy sjednaného i>čelu u.trtl. 

10. Fotograrie nesml b� nabyvatelem bez souhlasu poskytovatele dále rozmnotovtiny a roz!lfovány (distribuovány), pujôoväny,
zpNstupilovány či jinak posl(ytov,ny tfetlm osobám nad rámec rozsahu odst. 1 udelené hoence. 
11. Ph porušenl závazkt'J uvedených v odst 6, 7, 8, 9 a 10 smlouvy se nabyvatel zavazuje zaplatit poskytovateli smluvnl pokutuo
ve výt, 100 OOO Kč za každé jednotlivé porušenl sjednaného závazku. 
12. Nabyvatel je povioen pl'i ktertkohv výše uvedené fomlé utlti fotografie uvést výhradu autorského prava. (.kredlľ). ij. zktatkuo
CTI< a jméno autora a/nebo zdroie. jsou-41 u fotografie uvedeny (napr. ve tvaru ČT!qrnéno autora, CTK/AP a obdobn6 v ptfpadé 
partnerstlých agentur poskytovatele). V pffpadé lišténých kružnlch pobbkacl ;e nabyvatel povinen uvést tento kredit ve tvaru napf . 
O CTK (foto), 2018 a/nebo O CTK/AP. OPA...... (photo), 2018 apod. v pffpadé partnerských agentur posl(ylovatele a/neboo
pl'ehled täitých fotografii poskytovatele. včetn6 kreditu a strany jejich umlsténl v knize. Jestlite tak neučinl, zavazu)e se 
nabyvatel zaplalit poskytovateli smluvnl pokutu ve výši 20.000 Kč za každou fotografii u..titou v rozporu s ujednánfm tohoto 
odstavce smlouvy. 
13. Sm.luvni pokutu dle odst 11. 12 smlouvy zaplaU nabyvatel poskytovateli do 14-b kalendéfntch dnô počftaných ode dne 
prokazatelného odeslänl plsemné výzvy k Ohradé smluvnf pokuty ,polu s dôkazy o vzniku néroku na zaplacenl smluvnf pokuty na 
adresu nabyvatele. Uplatn6nlm nároku na smluvnl pokutu nenl dotOeno právo poskytovatele po.tadovat vedie smluvnl pokuty
náhradu škody ve smyslu ust § 2913 a násl. občanského zákonlku a vydénl bezdClvodn6ho obohaoenl podle zvléitnlch pledpisO. 
14. Cena: Smluvnl strany se dohodly na jedn<><ázové oené za udélenl rioenoe poskytovatelem k utitl fotografie(!) a/nebo za 
poskytnutí fotografie(!) z archivnlch fondu CTK k dalšlmu utltf speofikovaných v této smlouvé v rozsahu vymezeném v odst 1 
smlouvy takto: Za 1 ks fotografie(!) člnl cena celkem 590,00 Kč bez DPH, cena celkem s DPH Je 708

1
00 Kč.o

15. Oohodnutä fonna úhrady· bankovntm pl'evodem 
16. Zpusob dodánl touto smlouvou specifikovaných fotogrefil je prostrednlcMm etekttonk:kého média (e-mallem).o
17. Tato smk>ova je sepUna ve d\lou orig,nélech, z nlch.t Jeden obdrž! poskytovate! a druhý nabyvatel
18.oVe!keré zmény nebo dodatky této smlouvy vytadujl ke sv6 platno$1J plsemnou fonnu. 
19. Obé smtuvnl strany se v souladu s § 8-9a Občanského soudnlho rédu dohodly, te mlstné prlslutným soudem prvého stupné
pro pfOjednánl plfpadného soudntho sporu o nároclch vyptývajtclch z této smlouvy bude obecný soud posl(ytovatele. 
10. Vztahy, které nejsou ve smlouv6 výslovné upraveny, se tldl pffskJ�ými Oe$1c.ými právnlmi pfedpisy, pledevštm pak
.Obôansl<ým .zál<onlkem" a .Autorským zákonem· v ,eJic:h platném zn6nl. 
21. Tato smlouva nabývá platnosti a účannost, dnem ,ejlho podpisu ob6ma smluvnlmi stranami.o

V Praze dne. 18.07.2018o

Za poskytovatele Za nabyvatele 
česká tiskové kanceláro ústav pamatl nérodao

(podpísané) (podpísané) 

Ing. Petr Mlch Ján Pál�. PhD. 
Ufredaktor Databanky mul!lmédil/Fotobanky CTI<o podpredseda SprávneJ rady ÚPN 
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