
SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ 
 

MEZI  
 

(1) Židovské muzeum v Praze, zájmové sdružení právnických osob se sídlem U staré školy 
141/1, Josefov, 110 00 Praha 1, IČ: 60459263, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeným Městským soudem v Praze pod sp. značkou L 59006 (dále jen 
"Poskytovatel"); 

 
 a 

 

(2) Žadatelem o fotografie Poskytovatele (dále jen “Žadatel“); 
 
(Poskytovatel a Žadatel dále společně jen jako “Strany“, jednotlivě každý z nich jako “Strana“) 
 

PREAMBULE 
 

(A) Poskytovatel je subjektem disponujícím rozsáhlou databází fotografií. Poskytovatel 
uděluje vybraným Žadatelům za úplatu a za podmínek stanovených v Povolení 
oprávnění k výkonu užít vyžádané fotografie. Nedisponuje-li Poskytovatel majetkovými 
právy k fotografiím v rozsahu umožňujícím udělení oprávnění k užití, může 
Poskytovatel ve výjimečných případech za zvláštní úplatu nabízet službu umožňující 
zjištění nebo kontaktování osob oprávněných udělit takové oprávnění.  
 

(B) Žadatel je subjektem zamýšlejícím užít vyžádané fotografie v dobré víře, a to 
způsobem a v kontextu nesnižujícím nikterak hodnotu vyžádané fotografie, autora 
fotografie, výpovědní hodnotu, symboliku a další významy zachycených věcí, osob či 
událostí. 
 

(C) Tato smluvní ujednání jsou všeobecnými smluvními podmínkami upravujícími proces 
od podání žádosti, vyhodnocování žádosti, zamítnutí nebo udělení povolení, zaplacení 
poplatku, způsobu poskytnutí fotografie a způsobu kontroly skutečného užití fotografie. 
 

1.  DEFINICE POJMŮ 
 

1.1. Výrazy uváděné v těchto smluvních ujednáních s velkým počátečním písmenem mají 
podle vůle Stran následující význam: 

 

"Fotografie" znamená elektronickou rozmnoženinu původního 
fotografického díla, která se nachází ve správě 
Poskytovatele a v jeho databázích. 

"Povolení" znamená písemné povolení vyhotovené Poskytovatelem v 
elektronické formě a zaslané Žadateli na jeho emailovou 
adresu (jak tato byla uvedena v Žádosti), v němž jsou 
uvedeny podmínky konkretizující rozsah oprávnění k 
výkonu práva užít Vyžádanou fotografii. 

"Rozmnoženina" má význam uvedený v odst. 5.1 těchto smluvních ujednání. 
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"Smluvní období" 
má význam uvedený v odst. 2.1 těchto smluvních ujednání, 
přičemž za počátek Smluvního období se považuje 
okamžik uzavření Smlouvy. 

"Úplata" znamená souhrn poplatků dle aktuálně platného ceníku 
Poskytovatele za úkony jakkoliv související s poskytnutím 
Fotografií z jeho databáze nebo s činnostmi Poskytovatele 
ve Vyhodnocovacím období. 

"Vyhodnocovací období" má význam uvedený v odst. 2.1 těchto smluvních ujednání.  

"Vyžádaná fotografie"  znamená jednu či více Fotografií, o jejíž užití Žadatel 
požádal Poskytovatele v Žádosti. 

"Webové stránky" znamená webové stránky zobrazené pod doménou 
druhého řádu <jewishmuseum.cz>. 

"Žádost" znamená soubor informací sdělený Poskytovateli v 
průběhu Vyhodnocovacího období: specifikaci Žadatele, 
kontaktní adresu Žadatele (včetně emailu a telefonu), 
identifikaci Vyžádané fotografie, způsob a účel 
zamýšleného užití Vyžádané fotografie. 

 

2.  PŘEDMĚT  
 

2.1. Předmětem těchto smluvních ujednání je (i) úprava vztahu mezi Poskytovatelem a 
Žadatelem v době od podání Žádosti (dále jen "Vyhodnocovací období") a dále (ii) 
úprava všeobecných podmínek, jež se aplikují na smluvní vztah mezi Poskytovatelem 
a Žadatelem od okamžiku uzavření smluvního vztahu, jehož podstatou je udělení 
oprávnění k výkonu práva užít Rozmnoženinu za podmínek uvedených v Povolení 
(dále jen "Smluvní období").  

2.2. Vyhodnocovací období počíná sestavením a podáním Žádosti Poskytovateli. Smluvní 
období mezi Stranami počíná uzavřením smlouvy postupem podle odst. 4.2.  

 

3.  ŽÁDOST  
 

3.1. Žadatelem může být pouze právnická nebo fyzická osoba. Jde-li o fyzickou osobu, 
může být Žadatelem pouze taková osoba, která dosáhla plnoletosti, příp. je osobou 
mladší, to však pouze za předpokladu, že takto mladší osoba je s ohledem na její 
způsob jednání v průběhu Vyhodnocovacího období zjevně nadána přiměřenými 
rozumovými a volními schopnostmi a lze tak rozumně předpokládat odpovídající 
způsobilost k právnímu jednání.   

3.2. Žádost je vyhotovována a odesílána Poskytovateli prostřednictvím formuláře 
zobrazeného na Webových stránkách. 

3.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo žádat doplnění informací do Žádosti. Žádost je 
považována za kompletní až v okamžiku, kdy Poskytovatel obdrží od Žadatele 
dostatečné a věrohodné informace o Žadateli, o kontaktním spojení na Žadatele a o 
zamýšleném způsobu užití a účelu užití Vyžádané fotografie. Posouzení toho, zda 
obdržené informace jsou dostatečné, je na Poskytovateli.  
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3.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo neudělit souhlas s užitím Vyžádané fotografie, a to bez 
udání důvodu. 

3.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo nevyjadřovat se jakkoliv k Žádostem, které jsou zjevně 
nedůvodné, nikoliv vážně míněné či jinak neseriózní.  

3.6. Vyhodnocovací období končí vydáním Povolení nebo zamítnutím Žádosti nebo 
uplynutím doby 21 dnů bez jakékoliv reakce ze strany Poskytovatele (v případě 
postupu Poskytovatele dle odst. 3.5).  

 

4.  POVOLENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY 

4.1. Dospěje-li Poskytovatel na základě předložené Žádosti k závěru, že Žadateli je možno 
udělit souhlas s užitím Vyžádané fotografie, sdělí Žadateli emailovou formou podmínky 
takového souhlasu (Povolení).  Na vydání Povolení není právní nárok.  

4.2. Povolení zaslané na emailovou adresu Žadatele uvedenou v Žádosti je návrhem 
Poskytovatele na uzavření smlouvy s Žadatelem. Smlouva mezi Žadatelem a 
Poskytovatelem je uzavřena až v okamžiku, kdy Žadatel uhradí Úplatu na účet 
Poskytovatele. Úhradou Úplaty nastává Smluvní období. 

4.3. Obsahuje-li Povolení ujednání odlišná od ujednání uvedených v těchto smluvních 
ujednáních, mají ujednání obsažené v Povolení přednost před ustanoveními těchto 
smluvních ujednáních.   

 

5.  OBSAH PRÁV A POVINNOSTÍ VE SMLUVNÍM OBDOBÍ 
 

5.1. Strany sjednávají následující rozsah práv a smluvních povinností: 

a) Poskytovatel je povinen zpřístupnit Žadateli rozmnoženinu Vyžádané fotografie, a 
to poskytnutím odkazu umožňujícím stažení příslušné rozmnoženiny z adresáře 
na FTP serveru ve lhůtě do 14ti dnů po uhrazení Úplaty (dále jen 
"Rozmnoženina"). Žadatel nemá nárok žádat či sám provést úpravu či korekci 
poskytnuté Rozmnoženiny. 

b) Žadatel je oprávněn užít Rozmnoženinu pouze v souladu s konkrétním způsobem 
a účelem uvedeným v Povolení.  

c) Uděluje-li se souhlas s užitím Rozmnoženiny v prostředí internetu, sjednává 
neomezený územní rozsah. Uděluje-li se souhlas Poskytovatele s užitím 
Rozmnoženiny nikoliv v prostředí internetu, sjednává územní rozsah České 
republiky (není-li v Povolení stanoveno jinak). 

d) Časový rozsah užití Rozmnoženiny: Dle Povolení.  

e) Množstevní rozsah: Dle Povolení.  

f) Oprávnění se poskytuje za Úplatu.  

g) Oprávnění Žadatele užít Rozmnoženinu se sjednává jako nevýhradní. 

h) Žadatel není oprávněn převést, postoupit nebo udělovat podlicence k oprávnění 
užít Rozmnoženinu. 

5.2. Žadatel je povinen užít Rozmnoženinu výlučně v rozsahu uděleného oprávnění 
plynoucího z Povolení a těchto smluvních ujednání. Veškerá ustanovení Povolení a 
těchto smluvních ujednání budou co do způsobu, účelu a podmínek užití 
Rozmnoženiny vykládány restriktivně (nikoliv extenzivně).  
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5.3. Není-li v Povolení uvedeno jinak nebo nevyplývá-li z povoleného způsobu užití jinak, 
je Žadatel povinen zdržet se  

a) pořizování jakýchkoliv rozmnoženin z Rozmnoženiny;  

b) rozšiřování, pronajímání či půjčování Rozmnoženiny; 

c) vystavování Rozmnoženiny či jinak jejího sdělování veřejnosti; 

d) uchovávání či archivování Rozmnoženiny po vyčerpání práva na povolený způsob 
užití Rozmnoženiny. 

5.4. Žadatel je povinen užít Rozmnoženinu takovým způsobem, který bez jakýchkoliv 
pochybností nesnižuje, nepopírá, nemění ani nepoškozuje hodnotu událostí, jevů, 
osob, míst a symbolů zachycených v Rozmnoženině ani jejich význam.  

5.5. Žadatel je povinen v souvislosti s Rozmnoženinou vždy uvést katalogové číslo nebo 
jasné identifikující slovní popis Vyžádané fotografie a dále následující informace:  

a) "Vlastníkem fotografie vykonávajícím majetková práva je Židovské muzeum v 
Praze (www.jewishmuseum.cz)"; nebo 

b) "Vlastníkem fotografie vykonávajícím majetková práva je Židovské muzeum v 
Praze"; nebo 

c) "Fotografie pochází ze sbírek Židovského muzea v Praze". 

Obsah jakýchkoliv dalších či jiných textů doplňujících Rozmnoženinu podléhá 
výslovnému schválení Poskytovatele. 

5.6. Pro účely kontroly způsobu a účelu skutečného užití Rozmnoženiny se Strany dohodly 
na tom, že Žadatel je povinen poskytnout Poskytovateli 2 vyhotovení výsledného 
předmětu, v němž je Rozmnoženina užita (knihy, publikace, vědecké práce, studie 
atd.). Je-li Rozmnoženina užita v prostředí internetu, je povinen Žadatel zaslat 
Poskytovateli odkaz na stránku, v němž je Rozmnoženina užita.  

5.7. Není-li v Povolení uvedeno jinak, je Žadatel povinen splnit závazek podle předchozího 
odstavce nejpozději do 12 měsíců od uzavření Smlouvy.  

5.8. K utvrzení povinností Žadatele plynoucích ze Smlouvy sjednávají Strany povinnost 
Žadatele zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení povinností Žadatele plynoucích z Povolení nebo z ustanovení 5.2 až 
5.7 těchto smluvních ujednání. Žadatel je povinen uhradit Poskytovateli částku 
odpovídající smluvní pokutě do 14 dnů ode dne prokazatelného odeslání písemné 
výzvy k úhradě pokuty spolu s důkazy o vzniku nároku Poskytovatele na zaplacení 
smluvní pokuty, a to na emailovou nebo poštovní adresu, kterou Žadatel sdělil 
Poskytovateli v průběhu Vyhodnocovacího období. 

 

6.  OSTATNÍ USTANOVENÍ 
 

6.1. Stane-li se jakékoliv ujednání těchto smluvních podmínek nebo Povolení neplatným 
nebo nevymahatelným nebo je-li jako takové shledáno příslušným soudem či jiným 
orgánem nadaným pravomocí vydávat závazné rozhodnutí či nálezy, nemá tato 
skutečnost vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení; Žadatel se však pro 
takový případ zavazuje sjednat s Poskytovatelem bez zbytečného odkladu (nejpozději 
však do 5 dnů od výzvy Poskytovatele) novou dohodu, avšak platnou a vymahatelnou, 
jež bude pokud možno korespondovat z hlediska účelu s původním ujednáním a 
Povolením nebo bude alespoň sledovat účel nejbližší původnímu ujednání a Povolení.  

http://www.jewishmuseum.cz/
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6.2. Tato smluvní ujednání mohou být přeložena do vícero jazykových mutací; v případě 
jakýchkoliv rozporů mezi jednotlivými jazykovými mutacemi má přednost znění 
v českém jazyce. Tato smluvní ujednání se řídí a mají být vykládány v souladu 
s právním řádem České republiky. Pro případ soudního sporu se sjednává místní 
příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 1 (Česká republika).  

6.3. Pro případ, že by Poskytovatel nevykonal nebo nevynucoval jakékoliv ze svých práv či 
zákonných prostředků ochrany práv, které mu náleží podle těchto smluvních ujednání, 
Povolení nebo podle aplikovatelných právních předpisů, nebo na něm netrval, souhlasí 
Žadatel s tím, že to nebude považováno za vzdání se takového práva ze strany 
Poskytovatele. 

 

7.  VYJÁDŘENÍ SOUHLASU SE SMLUVNÍMI UJEDNÁNÍMI 
 

7.1. Poskytovatel vyjádří svoji vůli být vázán těmito smluvními ujednáními tím, že tyto 
zveřejní na Webových stránkách. 

7.2. Žadatel vyjádří svoji vůli být vázán těmito smluvními ujednáními kliknutím na tlačítko 
představující souhlas a přistoupení ke smluvním ujednáním, případně zaškrtnutím 
příslušného pole, jemuž je bez jakýchkoliv pochybností přiřazen význam souhlaseného 
úkonu Žadatele. 

 

*  *  * 

 

 


