
SMLOUVA O UŽITÍ DÍLA PRO REPRODUKČNÍ ÚČELY. 
 

č.: KN/201x 
 
 
Západočeské muzeum v Plzni, p.o. 
Kopeckého sady 2, 301 00  Plzeň 
zastoupené PhDr. Františkem Frýdou 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
................................................................................... 
(jméno a příjmení fyzické osoby, název organizace) 
zastoupené ................................................................ 
(v případě organizace) 

IČ: ............................................... (organizace) 

Adresa: ..................................................................... 
 (dále jen žadatel) 
 
uzavírají smlouvu o užití díla ve smyslu § 46 autorského zákona v platném 
znění 
 
I. Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy je poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít sbírkové předměty 
ve vlastnictví Plzeňského kraje a správě Západočeského muzea v Plzni k reprodukci 
pro účel: ......................................................................................................................... 
 
Předmětem smlouvy je reprodukce předmětů: 
 
........................................................................................................................................ 
(uvedených v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy) 

 
II. Vzájemné povinnosti smluvních stran 
 
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout žadateli digitalizovanou reprodukci předmětů 
uvedených v čl. I pouze pro účely uvedené v této smlouvě. 
 
2. Žadatel se zavazuje uhradit náklady související s reprodukčními právy, vyhledáním 
předmětů a jejich digitalizací. 
 
3.  Žadatel se zavazuje použít reprodukce předmětů pouze k účelu uvedenému v této 
smlouvě. O jakékoli další použití reprodukcí (např. další edice, jazyková verze), které 
není uvedeno v této smlouvě, je třeba požádat znovu a bude nově zpoplatněno. 
 
4. Žadatel se zavazuje, že digitalizovanou reprodukci sbírkových předmětů 
neposkytne třetí osobě bez souhlasu ZČM. 
 



5. Žadatel se zavazuje, že bez předchozí dohody se ZČM nebude z poskytnuté 
reprodukce pořizovat výřezy, že reprodukovaný předmět nebude kryt přetiskem či že 
jeho podoba nebude jinak pozměňována.   
 
 
6. Žadatel bere na vědomí, že kvalita barevných reprodukcí musí být co nejvěrnější 
předloze, v případě zhoršené kvality reprodukování si ZČM vyhrazuje právo 
zamítnout další žádosti 
 
7. Žadatel se zavazuje, že reprodukce sbírkových předmětů bude čitelně a viditelně 
označena textem, že se jedná o sbírky ZČM ve znění Ze sbírek Západočeského 
muzea v Plzni. 
 
8. Žadatel se zavazuje postupovat v souladu s autorským zákonem v platném znění. 
Bere rovněž na vědomí, že zajištění autorských práv k reprodukovanému dílu je jeho 
povinností. 
 
9. Žadatel se zavazuje, že do nejpozději do jednoho měsíce od realizace projektu 
bezplatně poskytne Západočeskému muzeu v Plzni dva kompletní výtisky či nosiče 
díla, v němž budou sbírkové předměty Západočeského muzea v Plzni publikovány či 
bezplatně poskytne Západočeskému muzeu v Plzni k dokumentaci jiné materiály 
(např. propagační tiskoviny) na nichž byly reprodukce sbírkových předmětů použity. 
 
 
III. Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran 
2. Dohoda se uzavírá na dobu .......... 
3. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely po vzájemné dohodě a o 
svobodné vůli. 
4. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž Západočeské muzeum obdrží 
dva výtisky. 
 
 
V Plzni dne     vyřizuje:  
 
 
 
.......................................................                       .......................................................... 
Západočeské muzeum v Plzni                                   (smluvní strana) 
    PhDr. František Frýda 
               ředitel 
 


