VŠEOBECNÉ PODMÍNKY KE SMLOUVÁM
O UDĚLENÍ REPRODUKČNÍCH PRÁV
I.

Tyto Všeobecné podmínky (dále jen „VOP“) se uplatní na veškeré smlouvy o udělení
reprodukčních práv a smlouvy o udělení reprodukčních práv pro studijní účely, jakož i
na jakékoliv další smlouvy, jichž předmětem je udělení reprodukčních práv (dále
společně jen jako „Smlouva“) uzavřené mezi žadateli (dále jen „Žadatel“) a (i) obecně
prospěšnou společností Lobkowicz Collections, o.p.s., se sídlem Zámek
Nelahozeves 1, Nelahozeves, PSČ 277 51, Česká republika, IČO: 25734857, zapsanou v
rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O,
vložka 94 (dále jen „Lobkowicz Collections“), nebo (ii) společností Lobkowicz
Events Management, s.r.o., se sídlem Zámek Nelahozeves 1, 277 51 Nelahozeves,
Česká republika, IČO: 267 47 367, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 91138 (dále jen „LEM“, Lobkowicz Collections a LEM
společně dále jen „Poskytovatel“, Žadatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní
strany“ nebo samostatně jako „Smluvní strana“).

II.

Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, mají pojmy uvedené ve Smlouvě stejný význam
jako pojmy uvedené v těchto VOP.

III.

Podmínky Smlouvy a tyto VOP nabývají účinnosti a jsou pro Poskytovatele závazné až
okamžikem schválení a uzavření Smlouvy Poskytovatelem.

IV.

Veškerou komunikaci mezi Žadatelem a Poskytovatelem provádějí statutární orgány
Smluvních stran a kontaktní osoby určené ve Smlouvě. Jakákoli komunikace jménem
Žadatele neprovedená určenou kontaktní osobou (osobami) nebude jakkoliv zavazovat
Poskytovatele.

V.

Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, Licence je bezplatná, Žadatel nese pouze náklady
vzniklé v souvislosti s pořízením Reprodukcí Předmětů ve výši a splatnosti stanovené
Smlouvou jako Poplatek za služby. Veškeré náklady spojené s platbami dle Smlouvy
nese Žadatel. Poskytovatel není povinen poskytnout Žadateli Reprodukce Předmětů
před zaplacením Poplatku za služby (nebo poplatku za Licenci, byl-li sjednán), ani není
v prodlení s plněním jakýchkoli dalších závazků ze Smlouvy. Takové prodlení Žadatele
s platbou dle předchozí věty prodlužuje termín dodání Reprodukcí Předmětů, a to o
dobu takového prodlení Žadatele.

VI.

Poskytovatel dodá Žadateli Reprodukce Předmětů v termínu stanoveném ve Smlouvě.
Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, budou Reprodukce Předmětů poskytnuty v
digitální podobě prostřednictvím platformy www.wetransfer.com nebo jakékoli jiné
platformy určené Poskytovatelem na e-mailovou adresu kontaktní osoby Žadatele
uvedenou ve Smlouvě. Žadatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že termín dodání
Reprodukcí Předmětů stanovený ve Smlouvě se vztahuje pouze na Reprodukce

Předmětů, které již Poskytovatel v požadované formě a kvalitě má. V případě
Reprodukcí Předmětů, které Poskytovatel nemá v požadované formě a/nebo kvalitě,
Poskytovatel o tom vyrozumí Žadatele a je oprávněn jednostranně stanovit termín
dodání takových Reprodukcí Předmětů, který by neměl být delší než 6 měsíců.
VII.

Žadatel výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel nepřevádí na Žadatele
právo výkonu majetkových práv k Reprodukcím Předmětu, ale poskytuje mu pouze
nevýhradní licenci v rozsahu uvedeném ve Smlouvě. Veškerá autorská a majetková
práva vztahující se nebo týkající se Reprodukcí Předmětů poskytnutých dle Smlouvy
zůstávají výhradním a výlučným vlastnictvím Poskytovatele.

VIII.

Žadatel je oprávněn užívat Reprodukce Předmětů v rozsahu stanoveném Licencí.
Žadatel není zejména oprávněn (i) zasahovat, upravovat nebo jinak měnit Reprodukce
Předmětů nebo jejich jednotlivých částí, s výjimkou začlenění Reprodukcí Předmětů do
Publikace, je-li to relevantní, nebo do jiného díla, do kterého mají být Reprodukce
Předmětů začleněny dle Smlouvy, (ii) odstranit jakýkoliv ochranný prvek nebo
označení vlastnictví autorských práv nebo ochrannou známku nebo jiné označení
uvedené nebo umístěné v Reprodukcích Předmětů, (iii) zpřístupnit Reprodukce
Předmětů třetím stranám nebo (iv) používat Reprodukce Předmětů pro koncerty a
nahrávky, pokud takové Reprodukce Předmětů obsahují jakýkoli materiál jako jsou
hudební noty atd., který lze zhudebnit nebo užít pro hudbu; v případě potřeby
provedení nezbytných úprav Reprodukcí Předmětů je Žadatel povinen kontaktovat
Poskytovatele a uzavřít s ním zvláštní dohodu (nebo dodatek ke Smlouvě) upravující
podmínky provedení takových úprav. V případě porušení povinností uvedených v
předchozí větě tohoto odstavce Žadatelem vzniká Poskytovateli nárok na (a) smluvní
pokutu ve výši 250.000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých), a to za každé
jednotlivé porušení povinností stanovených ve větě první tohoto čl. VIII. bodů (i), (ii) a
(iv) a (b) smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), a to za
každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v první větě tohoto čl. VIII. bod (iii).
Odstoupením a zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčeno právo
Poskytovatele na náhradu případné újmy.

IX.

Žadatel odpovídá za veškerou újmu způsobenou Poskytovateli nebo třetí osobě v
souvislosti nebo ve spojení se Smlouvou v souladu s příslušnými ustanoveními
příslušných právních předpisů. Poskytovatel odpovídá Žadateli pouze za (i) škodu,
která je způsobena úmyslným právním jednáním nebo hrubou nedbalostí
Poskytovatele, nebo (ii) újmu způsobenou Poskytovatelem na přirozených právech. V
případě odpovědnosti Poskytovatele dle předchozí věty je Žadatel oprávněn požadovat
náhradu pouze skutečně způsobené újmy, nikoli ušlého zisku (ušlým ziskem se pro
účely těchto VOP rozumí ztráta obchodní příležitosti, nemožnost užívat majetek, ztráta
výroby apod.).

X.

Poskytovatel může Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, pokud Žadatel (i) použije
Reprodukce Předmětů nad rámec sjednaného rozsahu Licence, zejména za jiným
účelem nebo ve větším množství, než je sjednáno ve Smlouvě, nebo (ii) užívá
Reprodukce Předmětů způsobem, který může způsobit újmu na dobrém jménu a
pověsti Poskytovatele nebo rodiny Lobkowiczů, (iii) Žadatel poruší své další povinnosti
stanovené Smlouvou a těmito VOP, nebo (iv) Žadatel je v prodlení s jakoukoli platbou
podle Smlouvy více jak 15 dnů; v takovém případě Žadatel okamžitě zastaví používání

Licence a Reprodukcí Předmětů, včetně stažení z oběhu (i) všech Publikací, je-li to
relevantní, nebo (ii) jiných děl se začleněnými nebo použitými Reprodukcemi
Předmětů, a je povinen na písemnou žádost Poskytovatele bez zbytečného odkladu
vrátit Poskytovateli veškeré dokumenty, informace, obrázky, materiály, data apod.
související s Reprodukcemi Předmětů, které Poskytovatel poskytl Žadateli na základě
nebo v souvislosti s Licencí, to vše na vlastní náklady a bez nároku na jakoukoli náhradu
ze strany Poskytovatele. Písemnou žádostí se pro účely tohoto článku rozumí i e-mail
odeslaný Žadateli na e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedené ve Smlouvě a tento
e-mail se považuje za doručený okamžikem jeho odeslání z e-mailové adresy kontaktní
osoby Poskytovatele uvedené ve Smlouvě. V případě porušení některé z povinností
stanovených v předchozí větě Žadatelem má Poskytovatel dále právo na smluvní pokutu
ve výši 250.000, - Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) za takové porušení.
Odstoupením a zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčeno právo
Poskytovatele na náhradu případné újmy.
XI.

Poskytovatel není v prodlení s plněním svých povinností stanovených ve Smlouvě,
neodpovídá za újmu způsobenou Žadateli ani není povinen uhradit smluvní či jinou
pokutu, pokud k takovému prodlení a/nebo újmě dojde v důsledku vyšší moci. Za vyšší
moc (dále jen „Vyšší moc“) se považuje jakákoliv okolnost, kterou Smluvní strany
nemohly jakýmkoliv způsobem ovlivnit a předvídat, jako jsou zejména, nikoli však
výlučně, vládní opatření omezující cestování, stávky, přírodní katastrofy, výpadek
proudu, terorismus, zásahy státních institucí nebo institucí spjatých s Pražským
hradem (Kancelář prezidenta republiky, Vojenská kancelář prezidenta ČR apod. a jim
podřízené organizace), epidemie nebo jiné podobné nepředvídané události.
Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu Žadatele o takovéto vyšší moci
informovat. Každá Smluvní strana je oprávněna vypovědět Smlouvu písemným
oznámením adresovaným druhé Smluvní straně s okamžitou účinností, pokud událost
vyšší moci trvá nejméně jeden (1) měsíc, nejpozději však před jejím skončením; pokud
Žadatel vypoví Smlouvu dle tohoto článku, je povinen uhradit Poskytovateli již
vynaložené nevratné náklady Poskytovatele související s plněním povinností
Poskytovatele ze Smlouvy. Pokud Poskytovatel vypoví Smlouvu podle tohoto článku,
nemá povinnost uhradit Žadateli jakoukoli újmu nebo náklady spojené nebo související
s takovým ukončením.

XII.

Každá Smluvní strana je povinna dodržet mlčenlivost o veškerých informacích, které se
týkají druhé Smluvní strany a o kterých se dozví při plnění Smlouvy (pokud tyto
informace nejsou veřejně dostupné jinak než v důsledku porušení povinnosti
mlčenlivosti stanovené tímto článkem), včetně obsahu Smlouvy a příslušného Poplatku
za služby. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti Žadatelem vzniká Poskytovateli
nárok na smluvní pokutu ve výši 250.000, - Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun
českých) za každé porušení. Pro vyloučení jakýchkoliv případných nesrovnalostí,
Smluvní strany sjednávají, že poskytnutí jakýchkoli informací třetí osobě v souvislosti
s plněním zákonných povinností (např. audit, daňové poradenství, sdělení právnímu
zástupci Smluvní strany atd.) se nepovažuje za porušení povinnosti mlčenlivosti.
Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčeno právo Poskytovatele na
náhradu újmy související s porušením povinnosti mlčenlivosti ze strany Žadatele.

XIII.

Žadatel bere na vědomí a souhlasí se zpracováním osobních údajů obsažených ve
Smlouvě, pokud jsou v ní takové údaje uvedeny, Poskytovatelem (nebo jeho

pracovníky) pro účely poskytnutí Reprodukcí Předmětů, plnění Smlouvy a zákonných
povinností a souhlasí se zpracováním osobních údajů rovněž pro marketingové účely.
Žadatel bere na vědomí, že veškeré osobní údaje obsažené ve Smlouvě budou
uchovávány po dobu 10 (deseti) let od uzavření Smlouvy. Žadatel si je zároveň vědom
svých práv dle čl. 12 až 21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti s o zpracování osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů. Žadatel se seznámil se všemi částmi Smlouvy a všechny
osobní údaje jsou přesné a pravdivé a byly poskytnuty dobrovolně.
XIV.

Žadatel není oprávněn za jakýchkoliv okolností postoupit práva a povinnosti vyplývající
mu ze Smlouvy, byť jen z části, za úplatu nebo bezúplatně, na třetí osobu bez
předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Poskytovatel může Smlouvu bez
omezení postoupit na třetí osobu.

XV.

Smlouva a tyto VOP se řídí a vykládají dle příslušných českých právních předpisů,
zejména dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“), a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění
pozdějších předpisů, přičemž Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2373, 2380, 2381
a 2383 Občanského zákoníku. Veškeré spory související se Smlouvou a těmito VOP
budou předloženy obecným soudům České republiky, a pokud je Žadatel podnikatelem
ve smyslu ust. § 420 Občanského zákoníku, Smluvní strany se v souladu s ust. § 89a
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že
místně příslušným soudem k řešení těchto sporů je Obvodní soud pro Prahu 1, resp.
Městský soud v Praze, není-li pro daný spor založena výlučná příslušnost jiného soudu.

XVI.

V případě, že některé ustanovení těchto VOP nebo Smlouvy, nebo jakákoli jejich část,
je nebo se stane neplatná nebo nevymahatelná, nebude mít tato neplatnost nebo
nevymahatelnost vliv na platnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy
nebo jejích částí nebo těchto VOP nebo jejich částí, nevyplývá-li přímo z obsahu
Smlouvy nebo těchto VOP, že takové ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od zbylého
obsahu této Smlouvy nebo těchto VOP. Nastane-li situace uvedená v ustanoveních
předchozího bodu tohoto článku, zavazují se Smluvní strany nahradit neúčinné nebo
neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým účelem a ekonomickým
významem co nejvíce přiblíží ustanovení, které je nahrazováno.

XVII. Smlouva nahrazuje a nahrazuje veškeré předchozí písemné nebo ústní dohody a
ujednání týkající se jejího předmětu. V případě jakéhokoli rozporu podmínek
stanovených ve Smlouvě a v těchto VOP platí příslušná ustanovení Smlouvy.
XVIII. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém, německém a anglickém znění. V případě, kdy je
Smlouva uzavřena v českém jazyce, uplatní se na tuto Smlouvu české znění těchto VOP.
V případě, kdy je Smlouva uzavřena v anglickém znění, uplatní se na tuto Smlouvu
anglické znění těchto VOP. V případě, kdy je Smlouva uzavřena v německém znění,
uplatní se na tuto Smlouvu německé znění těchto VOP.
XIX.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 21. února, 2022.

