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Smluvní ujednání mezi účastníkem projektu "ZEMĚ ČESKÁ, DOMOV TVŮJ" a ZIPO FILM 

production s.r.o. - následující text je licenční smlouvou (k užití zvukově obrazových záznamů) 

uzavíranou mezi účastníkem projektu a ZIPO FILM production s.r.o. okamžikem potvrzení 

(přijetí) závazných podmínek registrace a nahrání (upload) záznamů na internetových 

stránkách www.zemeceskadomovtvuj.cz 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Účastník projektu (přispěvovatel) dle registrace v sekci "Nahraj svůj příspěvek" na 

oficiálních internetových stránkách www.zemeceskadomovtvuj.cz 

(dále jen "poskytovatel") na straně jedné 

 

& 

 

ZIPO FILM production s.r.o. 

IČ: 24166766; DIČ: CZ24166766;  

sídlo: Dienzenhoferovy sady 1102/1, 15000 Praha 5; 

jednající: Stanislava Ziková, jednatelka 

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 184848 

(dále jen "nabyvatel") na straně druhé 

 

a 

 

uzavírají níže uvedeného dne dle ustanovení § 79 a následující ve spojení s ustanovením 

§ 46 a následující zákona číslo 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen "autorský 

zákon"), tuto: 

 

 

LICENČNÍ SMLOUVU 

(dále jen "smlouva") 

 

 

ČLÁNEK 1 

DEFINICE POJMŮ A ÚČEL SMLOUVY 

 

1.1 Nabyvatel hodlá jako producent vyrobit (případně v koprodukci s dalšími osobami) 

audiovizuální dílo - celovečerní dokumentární film s pracovním názvem "ZEMĚ ČESKÁ, 

DOMOV TVŮJ" v režii Adolfa Ziky (dále jen "AVD"). Nabyvatel bude (výlučně, případně 

spolu s dalšími osobami jakožto koproducenty) nositelem práv výrobce prvotního zvukově 

obrazového záznamu AVD. AVD bude tvořeno především z režisérem AVD (případně 

nabyvatelem) vybraných zvukově obrazových záznamů pořízených přispěvovateli zapojenými 

do projektu zdokumentování jednoho dne v životě České republiky očima jejích obyvatel, 

a to konkrétně dne 11.5.2012 (dále jen "projekt"). 

 

1.2 Poskytovatel se hodlá účastnit projektu a pořízením zvukově obrazového záznamu 

(zvukově obrazových záznamů), včetně poskytnutí neomezené licence k jejich užití 
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ve prospěch nabyvatele, přispět k výrobě AVD. Poskytovatel na svou odpovědnost 

poprvé pro účel specifikovaný v této smlouvě pořídil zvukově obrazový záznam 

v rozlišení 1920x1080p, obraz 16:9 – viz blíže dle bodu 4.2 této smlouvy (dále jen "záznam"); 

pořídil-li poskytovatel na svou odpovědnost poprvé pro účel specifikovaný v této smlouvě 

více zvukově obrazových záznamů, které poskytne nabyvateli prostřednictvím registrace 

a následného nahrání (upload) popsaného v bodě 1.3 této smlouvy, jsou všechny považovány 

za záznam ve smyslu této smlouvy. 

 

1.3 Záznam dle této smlouvy poskytovatel nabyvateli poskytne prostřednictvím registrace 

a následného nahrání (uploď) v sekci "Nahraj svůj příspěvek" na oficiálních internetových 

stránkách AVD www.zemeceskadomovtvuj.cz za podmínek tam stanovených (poskytovateli 

bude vygenerováno jedinečné ID odpovídající jeho registrovaným osobním údajům). 

 

1.4 V případě rozhodnutí nabyvatele o užití záznamu pro účely výroby a exploatace AVD, 

je nabyvatel oprávněn vyžádat od poskytovatele písemné potvrzení o uzavření této smlouvy 

nebo uzavření nové smlouvy téhož obsahu jako je tato v písemné formě. 

 

1.5 Účelem této smlouvy je poskytnutí bezúplatné a neomezené licence ve prospěch 

nabyvatele k užití záznamu pořízeného poskytovatelem, zejména jeho zařazením do AVD 

a neomezeným užitím při užití AVD a v rámci výroby, exploatace a propagace AVD, 

a propagace nabyvatele a osob odvozujících svá oprávnění od nabyvatele. 

 

1.6 Poskytovatel prohlašuje, že je plně a neomezeně oprávněn uzavřít tuto smlouvu, 

a že uzavřením ani plněním této smlouvy neporušuje či neporuší jakákoli práva či oprávněné 

zájmy třetích osob, ani jakékoli obecně závazné právní předpisy, a že mu nejsou známy žádné 

okolnosti, které by bránily v řádném naplnění této smlouvy. Poskytovatel zejména výslovně 

prohlašuje, že: 

a) je zletilý (tj. že v době uzavření této smlouvy již dovršil osmnáctý rok věku) a jím 

uvedené identifikační údaje jeho osoby jsou pravdivé a správné; 

b) záznam pořídil výlučně sám; 

c) záznam žádným způsobem neoprávněně nezasahuje do práv a oprávněných zájmů 

třetích osob; 

d) záznam pořídil se svolením všech osob, jejichž projevy osobní povahy jsou na 

záznamu zachyceny (včetně svolení zákonných zástupců v případě zaznamenání 

projevů osobní povahy nezletilých osob); 

e) záznam pořídil se svolením vlastníka a/nebo oprávněného uživatele nemovitosti, kde 

byl záznam pořízen, nejde-li o pořízení záznamu výlučně na veřejném prostranství; 

f) řádně zajistil a vypořádal užití veškerých předmětů ochrany obsažených v záznamu 

(zejména užití autorských děl, uměleckých výkonů, projevů osobní povahy, 

zvukových a zvukově obrazových záznamů, předmětů práv průmyslového 

vlastnictví atd.); 

g) neposkytl jakékoli třetí osobě oprávnění k užití záznamu v rozporu s touto smlouvou, 

tj. zejména neposkytl jakoukoli výhradní licenci k užití záznamu před uzavřením této 

smlouvy; 

h) není ohledně užití záznamu smluvně zastupován kolektivním správcem práv či jinou 

třetí osobou (např. uměleckou agenturou apod.). 
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1.7 Poskytovatel v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou a své účasti 

v projektu poskytuje nabyvateli své osobní údaje. Poskytovatel uděluje tímto nabyvateli svůj 

výslovný souhlas dle ustanovení § 5 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen "ZOOÚ"), se zpracováním a využitím 

jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu specifikovaném v bodě 4.8 této smlouvy. 

 

 

ČLÁNEK 2 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

2.1 Poskytovatel touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít 

záznam (licenci) ke všem způsobům užití v rozsahu neomezeném, včetně souvisejících 

svolení nezbytných k naplnění účelu této smlouvy a nabyvatel tuto licenci přijímá. 

Specifikace licence a souvisejících svolení je obsažena v článku 3 této smlouvy. 

 

2.2 Licence k užití záznamu dle této smlouvy a související souhlasy jsou poskytovatelem 

nabyvateli poskytovány bezúplatně. 

 

 

ČLÁNEK 3 

LICENCE A SOUVISEJÍCÍ SVOLENÍ 

 

3.1 Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci k užití záznamu ke všem způsobům užití 

v rozsahu neomezeném, tj. ke všem pro záznam relevantním známým, byť ještě 

nevyužívaným, způsobům užití dle vymezení § 80 odstavec 2 Autorského zákona (vyjma práv 

povinně kolektivně spravovaných), bez účelového, množstevního, územního či jiného 

omezení, na celou dobu trvání ochrany práv výrobce zvukově obrazového záznamu ve smyslu 

Autorského zákona. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že nabyvatel 

je oprávněn zejména, nikoli však výlučně, zařadit záznam do AVD, v jeho rámci jej 

neomezeně užít, a užít jej též pro veškeré účely spojené s exploatací AVD (distribuce 

a propagace AVD), a dále jej užít pro účely jakékoli reklamy třetích osob, výrobků a služeb, 

včetně marchandisingu.  

 

3.2 Licence dle této smlouvy je poskytována jako nevýhradní, s tím, že poskytovatel není 

oprávněn poskytnout jakékoli třetí osobě svolení k zařazení záznamu do jiného 

audiovizuálního díla po dobu 10 let od uzavření této smlouvy a po stejnou dobu není ani 

oprávněn záznam do jiného audiovizuálního díla zařadit sám.  

 

3.3 Nabyvatel není povinen licenci ani související svolení využít. Nabyvatel si vyhrazuje 

právo zcela dle svého uvážení rozhodnout o zařazení záznamu do AVD a/nebo o jakémkoli 

jeho jiném užití; pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že nabyvatel 

žádným způsobem negarantuje poskytovateli využití jeho záznamu pro účely výroby 

a exploatace AVD. Poskytovateli nevznikají plněním této smlouvy žádná práva k AVD 

(nositelem práv výrobce prvotního zvukově obrazového záznamu AVD bude výlučně 

nabyvatel, případně spolu s dalšími osobami jakožto koproducenty). 
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3.4 Nabyvatel je oprávněn práva tvořící licenci zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě 

(podlicence), a to bez jakéhokoli účelového, množstevního, územního, časového či jiného 

omezení, a je též oprávněn bez dalšího licenci postoupit na třetí osoby. 

 

3.5 Nabyvatel je oprávněn záznam či jeho libovolnou část v původní nebo jiným 

zpracované či jinak změněné podobě zveřejnit, provádět (nechat provádět) jakékoli jeho 

úpravy a změny (zejména postprodukční úpravy záznamu a AVD, včetně mixu a jakýchkoli 

jiných úprav zvuku), zpracovat (nechat zpracovat) jej, zařadit jej do audiovizuálních děl i do 

elektronických databází, spojit jej s autorskými díly či jinými prvky, zařadit jej do děl 

souborných nebo jej jakýmkoli jiným možným způsobem vytěžovat. Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že nabyvatel je oprávněn odstranit či nahradit 

původní zvukovou složku záznamu a/nebo neomezeně užít odděleně obrazovou i zvukovou 

složku záznamu či jejich části. 

 

3.6 Poskytovatel souhlasí s tím, aby záznam, resp. jeho část, byla zveřejněna či užívána 

bez uvedení a/nebo označení jeho osoby. Nabyvatel si vyhrazuje právo, bude-li záznam 

upravován jinými osobami než poskytovatelem anebo uváděn po zařazení do audiovizuálního 

díla či ve spojení s autorskými díly jiných autorů či prvky jiných původců, uvádět při užití 

záznamu, resp. uvedených předmětů ochrany, i jména těchto osob, případně uvádět výlučně 

jejich jména. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že o uvedení 

poskytovatele v závěrečných titulcích AVD rozhoduje nabyvatel. 

 

3.7 Vznikne-li v budoucnosti nový, dosud neobjevený způsob užití záznamu, na který se 

tato smlouva v okamžiku jejího uzavření nevztahuje, zavazuje se poskytovatel, že na výzvu 

nabyvatele poskytne bez zbytečného odkladu nabyvateli nevýhradní a neomezené oprávnění 

k užití záznamu takovým novým způsobem, a to bezúplatně. Výslovně se uvádí, že práva 

a povinnosti vyplývající z tohoto bodu smlouvy přecházejí na právní nástupce, resp. dědice, 

smluvních stran. 

 

3.8 Pro případ, že záznam je ve smyslu Autorského zákona záznamem audiovizuálního 

díla dle § 62 a následující Autorského zákona (dále jen "dílo"), poskytovatel nabyvateli 

poskytuje bezúplatně nevýhradní licenci k užití díla ke všem způsobům užití v rozsahu 

neomezeném, tj. ke všem pro dílo relevantním známým, byť ještě nevyužívaným, způsobům 

užití (zejména, nikoli však výlučně, dle vymezení § 12 odstavec 4 Autorského zákona 

ve smyslu § 13 až § 23 Autorského zákona), bez účelového, množstevního, územního 

či jiného omezení, na celou dobu trvání ochrany majetkových práv k dílu ve smyslu 

Autorského zákona. Ve stejném neomezeném rozsahu poskytovatel poskytuje nabyvateli 

bezúplatně licenci, resp. podlicenci, k užití veškerých předmětů ochrany v záznamu (díle) 

obsažených (díla audiovizuálně užitá, umělecké výkony, projevy osobní povahy, zvukové 

záznamy, předměty práv průmyslového vlastnictví atd.; oprávnění k jejich užití v rozsahu dle 

tohoto článku smlouvy je poskytovatel povinen svým jménem a na své náklady řádně zajistit 

a vypořádat), přičemž pro veškeré další specifikace licence, resp. podlicence, dle tohoto bodu 

smlouvy platí obdobně ujednání tohoto článku 3 sjednané pro užití záznamu. V případě 

postupu dle tohoto bodu smlouvy je poskytovatel zároveň s předáním záznamu dle článku 4 

této smlouvy nabyvateli též povinen dodat jmenný seznam všech na záznamu (díle) 

zúčastněných výkonných umělců a osob, jejichž projevy osobní povahy jsou dotčeny, 

a případně též hudební sestavu obsahující údaje o v záznamu (díle) užitých skladbách s jejich 

stopáží (budou-li obsaženy). 
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3.9 Licence dle této smlouvy je poskytována k okamžiku uzavření této smlouvy. Licence 

dle této smlouvy a související souhlasy jsou poskytovatelem nabyvateli poskytovány 

bezúplatně. 

 

 

ČLÁNEK 4 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 

4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout záznam nabyvateli při uzavření této smlouvy 

prostřednictvím postupu specifikovaného v bodě 1.3 této smlouvy, přičemž je povinen řídit se 

pokyny a podmínkami tam stanovenými (tedy pokyny a podmínkami uvedenými 

na oficiálních internetových stránkách AVD www.zemeceskadomovtvuj.cz. 

 

4.2 Poskytovatel se zavazuje poskytnout záznam nabyvateli dle následujícího 

technologického určení: HD, rozlišení 1920x1080p, obraz 16:9, PAL, Stereo pro TV, 5.1 pro 

kina. 

 

4.3 Poskytovatel se zavazuje k naplnění účelu této smlouvy poskytnout nabyvateli 

případně další nezbytnou součinnost. 

 

4.4 Poskytovatel se zavazuje jednat vždy tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno AVD, 

nabyvatele a třetích osob odvozujících svá oprávnění od oprávnění nabytých nabyvatelem 

v souvislosti se záznamem a AVD. 

 

4.5 Veškeré náklady s pořízením záznamu a zajištěním, resp. vypořádáním, práv k němu 

se vztahujícím, včetně případných nákladů na poskytnutí další nezbytné součinnosti 

k naplnění účelu této smlouvy, jdou plně k tíži poskytovatele. 

 

4.6 Poskytovatel je povinen nabyvatele plně odškodnit, budou-li vůči nabyvateli a/nebo 

třetím osobám odvozujícím svá oprávnění od oprávnění nabytých nabyvatelem v souvislosti 

se záznamem a jeho užitím dle této smlouvy uplatněny jakékoli nároky třetích osob, jejichž 

vypořádání poskytovatel deklaroval v bodě 1.6 této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje, 

že tyto nároky plně uspokojí a uhradí nabyvateli a/nebo třetím osobám odvozujícím svá 

oprávnění od oprávnění nabytých nabyvatelem veškeré vynaložené náklady s uplatněním 

takových nároků spojené a jakoukoli případnou související škodu. 

 

4.7 Veškeré případné spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s touto 

smlouvou se smluvní strany vždy pokusí řešit nejprve smírnou cestou především s cílem 

řádného naplnění účelu této smlouvy a zajištění bezproblémové výroby a exploatace AVD. 

 

4.8 Poskytovatel poskytuje nabyvateli osobní údaje (viz bod 1.7 této smlouvy) zejména za 

účelem jejich zpracování a využití v rámci internetových serverů provozovaných nabyvatelem 

nebo jím pověřenými osobami, v rámci výbory a exploatace AVD, v rámci podnikání 

nabyvatele, a dále též k vzájemné komunikaci a zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona 

číslo 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, 

v platném znění. Souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci výbory a exploatace AVD 

uděluje poskytovatel nabyvateli na dobu určitou, a to na dobu trvání práv na dobu trvání práv 
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k záznamu dle § 81 autorského zákona. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro ostatní 

účely uděluje poskytovatel nabyvateli na dobu neurčitou a tento souhlas může být 

poskytovatelem písemně odvolán formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla 

nabyvatele. Nabyvatel poskytovateli garantuje další práva dle § 11 a § 21 ZOOÚ. 

 

 

ČLÁNEK 5 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

5.1 Tato smlouva se řídí právem České republiky, zejména autorským zákonem. Práva 

a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran, ledaže to jejich 

povaha nepřipouští. Práva a povinnosti z této smlouvy je nabyvatel oprávněn převést zcela 

anebo zčásti na třetí osoby. Tato smlouva plně nahrazuje veškeré případné smlouvy, dohody 

a/nebo ujednání, písemné a/nebo ústní, dříve uzavřené mezi smluvními stranami ve vztahu 

k předmětu této smlouvy. 

 

5.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření formou potvrzení 

(přijetí) závazných podmínek registrace a nahrání (upload) záznamů na oficiálních 

internetových stránkách AVD www.zemeceskadomovtvuj.cz. Tato smlouva se uzavírá 

na dobu určitou, a to na dobu trvání práv k záznamu dle § 81 autorského zákona, ledaže je pro 

některá práva či povinnosti výslovně ve smlouvě stanovena kratší či delší doba trvání, 

resp. plnění. Tuto smlouvou nelze vypovědět. 

 

5.3 Je-li některé z ustanovení smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné či stane-li 

se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné pouze toto 

ustanovení a nedotýká se to platnosti, účinnosti a vynutitelnosti ostatních ustanovení smlouvy, 

pokud z povahy nebo obsahu anebo okolností, pro něž bylo takové ustanovení vytvořeno, 

nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují 

vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude 

odpovídat účelu a obsahu vadného ustanovení. Záhlaví a označení některých článků, bodů, 

odstavců a pododstavců této smlouvy jsou uváděna pouze pro přehlednost a v žádném případě 

nemají vliv na význam ani výklad kteréhokoli ustanovení smlouvy. 

 

5.4 Měnit a doplňovat tuto smlouvu je možné pouze se souhlasem obou smluvních stran 

formou číslovaných dodatků za předpokladu dodržení písemné formy. Dodržení písemné 

formy platí i pro zrušení smlouvy. 

 

5.5 Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 

že obsahuje pravdivé údaje, je uzavírána dle jejich pravé vůle a nebyla ujednána za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek nebo v tísni. 


