
Licenční smlouva o trvalém nevýhradním použití námětů 
  

  

METAL  ARSENAL s.r.o. 

Poděbradova 1920, 289 22   Lysá nad Labem, DIČ  CZ27959481, IČO: 279 59 481 

zapsaná v obchodním rejstříku , vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 129508 

zastoupená ing. Romanem Mokošem 

(dále jen uživatel) 

 

a 

 

Jméno a příjmení autora :   
Adresa :    
   

 

(dále jen autor) 

 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Licenční smlouvu: 

  

 

I. Preambule 

1. Autor prohlašuje, že má právo námět-dílo, které je předmětem smlouvy, bez omezení 

výhradně užít a udělit jiné osobě oprávnění k výkonu tohoto práva. Autor prohlašuje, 

že je osobou výlučně oprávněnou nakládat a disponovat s fotografiemi, grafickými, 

textovými materiály (dále jen „námětem“), které jsou předmětem této smlouvy. 

2. Autor plně odpovídá za obsah a právní čistotu námětů. Uživatel odpovídá autorovi za 

všechny škody způsobené nedodržením licenčních podmínek. 

3.  Autor námětu odpovídá za všechny škody způsobené uživateli, vyjde-li najevo, že 

autor není oprávněn s námětem nakládat dle odst. 1 této smlouvy nebo jeho právo 

neodpovídá způsobu poskytnutí námětu uživateli. Veškeré výdaje uživatele, spojené 

s případnými právními spory týkajícími se autorských práv autora, je autor povinen 

uživateli uhradit. 

4. Námět je uživatel oprávněn užívat bez teritoriálního omezení. 

5. Autor odpovídá za správnost a úplnost údajů o námětu předaném uživateli dle jeho 

požadavků, např. popis místa, objektu, datum zhotovení apod. 

6. Autor se zavazuje, že neuzavře výhradní smlouvu se třetí osobou na náměty, na které 

se vztahuje tato smlouva.  

 

II. Předmět smlouvy 

1. Autor na základě této smlouvy uděluje svolení k užití námětu uživateli, a to na náklad 

uživatele. Námětem se rozumí dílo plně ve vlastnictví a s právy dle odd. I licenční 

smlouvy konkretizované výběrem uživatele. 

      2.   Uživatel je oprávněn na základě této smlouvy námět trvale, resp. po dobu trvání práv     

             autora od okamžiku uzavření této smlouvy užívat na svůj účet pro výrobky  

            produkované v rámci projektu Scenerie a na podporu prodeje těchto výrobků.     

3. Autor je oprávněn nakládat s námětem bez omezení mimo projekt s výjimkou  

       ustanovení odd. I, odst.6.   

      4.  Autor předává námět uživateli prostřednictvím uploadu na web www.scenerie.cz vč.      

           dalších údajů požadovaných uživatelem nebo jiným způsobem dle dohody  

           s uživatelem. Námět v plném rozlišení předává autor uživateli na základě jeho  

           požadavku v minimální kvalitě 300  dpi   (pokud nebude dohodnuto jinak). 

5. Uživatel je povinen u každého použitého námětu uvést jméno autora, a to způsobem  

    obvyklým pro projekt Scenerie. 

      

http://www.scenerie.cz/


      

  

III. Obchodní podmínky 

 

1. Vložením snímku v plném rozlišení na internetové stránky uživatele nebo předáním 

jiným způsobem nevzniká autorovi nárok na odměnu. Podmínky stanovení odměny 

autorovi jsou uvedeny v příloze licenční smlouvy.  

2. Uživatel je povinen předložit vyúčtování prodaných produktů nejdéle do 30-ti dnů od 

prodeje /fakturace prodaných produktů. 

3. Uživatel získává při registraci svůj unikátní přístup do administračního rozhraní, 

 ve kterém spravuje své kontaktní údaje, sleduje své finanční nároky a průběh plateb 

plynoucích s uzavřené Licenční smlouvy za využívání svých námětů při výrobě a 

prodeji výrobků Scenerie. 

4. Provizní odměny jsou na uživatelském účtu měsíčně aktualizovány, načítány na účtu 

uživatele a vypláceny uživateli bezhotovostně odesláním na jeho bankovní účet 

uvedený na profilu uživatele, a to po dosažení částky 500,-Kč anebo nejdéle do konce 

kalendářního roku. Uživatel může požádat Provozovatele o mimořádné vyplacení 

provize.  

 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Obě smluvní strany mají právo vypovědět 

smlouvu bez udání důvodu, a to s výpovědní lhůtou 90 dní. Výpovědní lhůta začíná 

plynout od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po obdržení písemné 

výpovědi. Po uplynutí výpovědní lhůty ztrácí uživatel právo užívat náměty autora dle 

této smlouvy. 

2. Uživatel se zavazuje neposkytovat osobní data autora třetím osobám a v maximální 

míře je chránit před zneužitím. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla 

sepsána z jejich svobodné a vážné vůle. 

3. Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jedno. 

4. Smlouva je platná a účinná ode dne podpisu. Smluvní strany souhlasí s platností 

smlouvy i při zaslání smlouvy v elektronické podobě s využitím naskenovaného 

originálu smlouvy vč. podpisů smluvních stran 

 

 

       

 
      V Lysé nad Labem, dne …………………             V ………………….., den ……………….. 

 

 

 

 

 

               …………………………                                                  ……………………….. 

                           uživatel                                                                               autor       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha  č.1  Licenční smlouvy  
 

METAL  ARSENAL s.r.o. 
Poděbradova 1920, 289 22   Lysá nad Labem, DIČ  CZ27959481, IČO: 279 59 481 

zapsaná v Obchodním rejstříku , vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 129508 

zastoupená Ing. Romanem Mokošem 

( dále jen uživatel) 

 

 

 Jméno a příjmení autora :     
 

 Adresa :    
  

 

 

( dále jen autor ) 

 

 

 

I. Provize za poskytnuté náměty 
       Uživatel se zavazuje autorovi zaplatit provizi  z   prodaných  produktů   v závislosti  na druhu  

výrobku a počtu  kusů prodaného snímku: 

 

Typ                                     velikost  snímku                 cena Kč/ ks                                 

        --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

              MM   magnet                             6,5 x    9  cm                 3,- Kč/ ks                  

              MX   magnet-panorama      cca 6,5 x  15  cm                 4,- Kč/ ks                   

              M1    miniatura  kov.rámeček    9   x 13  cm                  6,- Kč/  ks 

              BL    trhací bloček                                                           3,- Kč/ ks 

              Sx     sběratelská karta-adhezní fotonálepka                   2.- Kč/  ks 

              Zx     sběratelské zápalky                                                0,50 Kč/ ks 

              Px     pohlednice                                                              0,20 Kč/ ks 

              LE    leporelo                                                                   2.-  Kč/ ks 

 

               Fotoobraz rám nebo pasparta   13  x   18  cm               20.- Kč/ ks  

                                                               18   x   24  cm               40,- Kč/ ks           

                                                               24   x   30  cm               60,- Kč/ ks           

                                                               30   x   40  cm               90,- Kč/ ks           

                                                               40   x   60  cm             120,- Kč/ ks           

                       
                Rozměry snímku jsou uvedeny jako základní, cena se vztahuje i na podobné rozměry  

              snímku. Provize nepřísluší za využití snímků k propagačním účelům a marketingovým   

 účelům projektu Scenerie 

              

 

 



II. Platnost provizí 
       Provize za jednotlivé produkty vychází z platných prodejních cen a obchodních podmínek   

 produktů Scenerie. Uživatel si vyhrazuje právo v případě změny prodejních cen produktů výše 

provizí měnit. Případné změny je Uživatel povinen autorovi oznámit nejméně 30 dní před 

platností změny.    

 

 Platnost provizí se uzavírá na dobu neurčitou.   

 

 

 

 

 

 

      V Lysé nad Labem, dne …………………              V ………………….., den ……………….. 

 

 

 

 

 

               …………………………                                                  ……………………….. 

                           uživatel                                                                                autor       

 

 


