Smlouva o pořízení a užívání fotografií
Smluvní strany:
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 pořízení a užívání fotografií:

I.
1.1. P ředmětem této smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran při
pořízení a užívání fotografií smluvní strany 2, které bude pořizovat na své náklady smluvní strana 2 a
užívat v souladu s touto smlouvu smluvní strana 1.
1.2. Pro účely této smlouvy se fotografií rozumí jakákoliv v době uzavření této smlouvy existující či v
budoucnu pořízená podobizna či obrazový snímek, zhotovený smluvní stranou 2, a to pro projekt
Člověk a Víra, akce zadávané církvemi České republiky, a to bez ohledu na použitou techniku
pořízení.

II.
2.1. Každá jednotlivá pořízená fotografie představuje autorské dílo ve smyslu autorského zákona,
jehož autorem je smluvní strana 2. Smluvní strana 2 výslovně souhlasí s tím, že smluvní strana 1 je
oprávněna doplňovat text k fotografii dle své úvahy.
2.2. Smluvní strana 2 výslovně souhlasí s tím, že v souladu s autorským zákonem je smluvní strana 1
výlučně oprávněna k výkonu osobnostních a majetkových práv k autorskému dílu zhotovenému v
intencích této smlouvy, včetně práva rozhodovat o zveřejnění díla, toto zveřejnění provést, práva
užít dílo v souladu s autorským zákonem a též smluvní strana 1 může udělit oprávnění k výkonu
práva dílo užít třetím osobám. Právo autorské dílo užít podle této smlouvy se uděluje jako výhradní
pro užití v církevních publikacích, za reportážním účelem nebo pro výstavy a prezentace a dále
uvedené v odstavci 3.2. Smluvní strana 1 nesmí použít fotografie způsobem, který by znevažoval
cíle projektu Člověk a víra.

2.3. Smluvní strana 2 je povinná fotografie pořízené pro projekt a schválené Smluvní stranou 1 při
případném šíření označit jménem projektu Člověk a víra. Smluvní strana 2 není oprávněna užít

fotografie komerčním způsobem bez souhlasu smluvní strany 1; taktéž nesmí fotografie použít
způsobem, který by znevažoval cíle projektu Člověk a víra.
2.4. Smluvní strana 2 smí označit a šířit jménem projektu jen fotografie, schválené Smluvní stranou

1. Smluvní strana 2 není oprávněna šířit neschválené fotografie žádným způsobem.
2.5. Smluvní strana 1 může schvalováním fotografií pověřit třetí strany.
2.6. Smluvní strana 1 je povinna při jakémkoli šíření fotografií uvádět jméno autora.

III.
3.1. Dle dohody smluvních stran je smluvní strana 1 oprávněna s fotografiemi nakládat, tj. je
rozmnožovat, rozšiřovat originály nebo rozmnoženiny fotografií, pronajímat je, půjčovat, vystavovat
či sdělovat veřejnosti, a to na území celé ČR za podmínek dále uvedených.
3.2. Oprávněním užít fotografie dle čl. III./3.1. této smlouvy se míní jejich užití k propagaci projektu
Člověk a víra, církví ČR, křesťanství a podobným účelům, event. v reklamních materiálech a
poutačích za stejným účelem (např. letáky), televizi, filmu, periodických a neperiodických
publikacích, časopisech, knihách a jiném tisku a též na internetu (a to dle úvahy smluvní strany 1) a
dále též k dalšímu zpracovávání, upravování a užití a k rozmnožování, rozšiřování, pronájmu,
půjčování, vystavování fotografií a rovněž ve všech případech, ve kterých autorský zákon
umožňuje volné užití fotografií nebo stanoví zákonnou licenci k jejich užití.

3.3. Souhlas smluvní strany 2 se výslovně vztahuje i na třetí osoby, přičemž takovým osobám může
být smluvní stranou 1 uděleno oprávnění k výkonu práva fotografie užít, a stejně tak se vztahuje i na
jejich právní nástupce a právní nástupce smluvní strany 1.
3.4. Veškerá plnění v rámci této smlouvy jsou poskytována bezúplatně, pokud nebude dohodnuto
stranami jinak ad hoc.

IV.
4.1. S ohledem na obsah této smlouvy se smluvní strana 2 zavazuje, že nebude uplatňovat vůči
smluvní straně 1 nebo třetím osobám, kterým smluvní strana 1 v souladu s touto smlouvou udělí
oprávnění k výkonu práva užít fotografie, nároky a práva dle ust. § 11 občanského zákoníku a
stejně tak s ohledem na udělený souhlas k užití fotografie nepřísluší toto právo ani osobám
uvedeným v ust. § 15 občanského zákoníku.
4.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je
uzavřena na dobu neurčitou.
4.3. Každá se smluvních stran může smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů v měsíční
výpovědní lhůtě. Taková výpověď zároveň znamená ukončení spolupráce a členství v projektu
Člověk a víra a iniciativě Fotografové pro církve ČR. Výpovědní lhůta začíná běžet od následujícího
měsíce po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé straně. Výkon práva užít fotografie
zhotovené v době ú činnosti této smlouvy se bude i po ukončení účinnosti této smlouvy nadále řídit
ustanoveními v této smlouvy uvedenými.

4.3. Za porušení odstavců 1.2., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6. a 3.2. vzniká nárok poškozené straně ve výši
100.000 Kč. Tato částka se každoročně navyšuje o inflaci.

V.
5.1. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními
podpisy.
5.2. Pokud z této smlouvy nevyplývá jinak, řídí se právní poměry smluvních stran autorským zákonem
v platném znění a dalšími právními předpisy. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po
jednom pro každou ze stran.

V ………….............. dne ……………………………

…………………………..................….
Roman Albrecht

......……………………………….

