Výzva Pojďte fotit Slánsko!
Podmínky výzvy
Preambule
Město Slaný
Infocentrum Pod Velvarskou branou
vyhlašuje za účelem podpory cestovního ruchu a propagace města a regionu výzvu za
účelem získání propagačních fotografií
Vyhlašovatel
Subjekt:
Adresa:
IČ:
Kont.osoba:
Spojení:

Město Slaný
Velvarská 136, Slaný
00234877
PhDr. Elena Slavíková
312 523 448, ic@infoslany.cz

Předmět výzvy
Předmětem výzvy je zhotovení reprezentativních fotografií města Slaný a dalších míst
či událostí z regionu Slánska (v odkazu jsou všechny obce s rozšířenou působností)

https://mesta.obce.cz/obce_orp.asp?zujorp=532819
Zaslané fotografie by měly splňovat následující kritéria:




z fotografií bude zřejmé, o jaké místo či událost se jedná
snímky zachytí neotřelým způsobem místo i jeho atmosféru
z exteriérových fotografií bude zřejmé i roční období, kdy byl snímek pořízen

Výzva je vyhlášena jako veřejná a neanonymní.
Výzva je určena pro amatérské i profesionální fotografy.
Technické informace k výzvě
Náhledy fotografií opatřené identifikací autora posílejte průběžně na mail
ic@infoslany.cz až do 15. listopadu 2022 včetně.
Odměny: 500 Kč/za 1 vybranou fotografii
Vyhlašovatel se zavazuje uzavřít se všemi autory vybraných fotografií tzv. licenční
smlouvu „o užívání fotografie“ “ dle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Odměna za udělení licence je stanovena jako jednorázová. V případě, že vítěz bude
plátcem DPH, bude odměna navýšena o platnou výši DPH ke dni podpisu licenční
smlouvy.
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Vybraným autorům vznikne dnem doručení výsledků výzvy povinnost uzavřít s
vyhlašovatelem licenční smlouvu, kterou postupuje autor vyhlašovateli výzvy výhradní
a neomezenou licenci na svou fotografii. Společně s podpisem smlouvy předá autor
vyhlašovateli elektronickou verzi fotografie v otevřeném formátu v rozlišení min. 300
DPI. Licenční smlouva je přílohou těchto podmínek.
Odmítne-li vybraný autor licenční smlouvu uzavřít, ztrácí nárok na odměnu a bude
z výzvy vyřazen.
Licenční smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Vyhlašovatel výzvy se zavazuje k respektování autorského zákona a prohlašuje, že
nezneužije žádný z předložených snímků, nebo jejich části, k poškození autora.
Vyhlašovatel výzvy se rovněž zavazuje k tomu, že nevyužije žádný z předložených
snímků k vlastnímu prospěchu bez předem uzavřené licenční smlouvy s autorem.
Zasílání náhledů
Účastníci výzvy posílají své náhledy opatřené identifikací autora průběžně na mailovou
adresu Infocentra Pod Velvarskou branou: ic@infoslany.cz do 15. listopadu 2022
včetně.
Hodnocení
Zaslané náhledy budou posouzeny komisí, kterou jmenuje vyhlašovatel výzvy.
Hodnotící komise se seznámí se všemi náhledy, a poté je vyhodnotí. Jednání hodnotící
komise je neveřejné.
Kritéria hodnocení
o originalita a nadčasovost
o soulad s požadavky zadání

Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a nelze se proti němu odvolat.
Všem autorům budou výsledky výzvy oznámeny bez zbytečného odkladu od rozhodnutí
hodnotící komise, nejpozději však do 30. 11. 2022
Vyhlašovatel může odmítnout všechny předložené návrhy, aniž by byli vybráni
vítězové.
Ostatní
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výzvu zrušit, a to nejpozději do konce lhůty pro
podávání návrhů, tedy nejpozději do 15. listopadu 2022.
Náklady, které vznikly účastníkům výzvy, nesou sami autoři.
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Příloha č. 1 - Licenční smlouva

Licenční smlouva
č. D/ ....... / ..........
(uzavřená dle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)
mezi:
Nabyvatel:
Město Slaný
se sídlem Velvarská 136, PSČ 274 53 Slaný
zastupuje: Mgr. Martin Hrabánek, starosta
IČO: 00234877
bankovní spojení: ČS, a.s., 19-0386317309/0800
(dále i jen „nabyvatel“)
Poskytovatel:

a

... (uvede se jméno a příjmení nebo název)
datum narození: ...... (pouze v případě, že je fyzická osoba)
sídlo/ adresa bydliště: ........
IČO: ..... (bylo-li IČO přiděleno)
bankovní spojení: .... (název bankovního domu, číslo účtu)
zapsaný u KS v ......... , oddíl .... , vložka (uvede se u právnické osoby zapsané
ve veřejném rejstříku; u podnikatele nezapsaného ve veřejném rejstříku se uvede údaj o zápisu
do jiné evidence, v níž je zapsán) zastoupen: (uvede se, pokud je zastoupen jinou osobou)

(dále jen „poskytovatel“)
1.

Předmět smlouvy

1.1

Smluvní strany prohlašují, že fotografie poskytovatele byla vybrána v souvislosti s výzvou Pojďte
fotit Slánsko!, a že na základě podmínek této výzvy nyní spolu uzavírají licenční smlouvu
k vybrané fotografii.

1.2

Poskytovatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem autorských práv k dílu (fotografii) a je
oprávněn s dílem samostatně a bez jakýchkoliv omezení nakládat.

1.3

Předmětem této smlouvy je autorem poskytnutá licence k užití vybrané fotografie. Autor dodá
elektronickou verzi v rozlišení 300 DPI bez vodoznaku, či jiných identifikací. Podmínky užívání
jsou specifikovány v článku 2. Práva a povinnosti.

1.4

Poskytovatel odpovídá nabyvateli za právní bezvadnost práv nabytých touto licenční smlouvou, tj.
za to, že užitím díla podle této licenční smlouvy nemůže dojít k neoprávněnému zásahu do práv
třetích osob ani k jinému porušení právních předpisů, že případné majetkové nároky třetích osob
byly vypořádány a nabyvateli v souvislosti s užitím díla nemohou vzniknout peněžité ani jiné
povinnosti vůči třetím osobám

1.5

Poskytovatel odpovídá nabyvateli za škodu vzniklou v souvislosti s uplatněním práv třetích osob.

1.6

Poskytovatel podpisem této licenční smlouvy výslovně prohlašuje, že jiná osoba než nabyvatel
není oprávněna díla užít.

1.7

Smluvní strany berou na vědomí, že fotografie je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1.8

Náhled fotografie je obsažen v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Práva a povinnosti

2.1

Nabyvatel je na základě této smlouvy oprávněn užít fotografii jakýmkoli způsobem, zejména:
3

2.1.

a) užít fotografii při propagaci města Slaný a regionu Slánska v tištěné i
elektronické podobě,

2.1

b) užít fotografii pro další účely v souladu s náplní práce Infocentra Pod Velvarskou
branou včetně komerčních aktivit (např. na pohlednice)

2.2

Licence se poskytuje jako výhradní, časově a územně neomezená

2.3

Nabyvatel je oprávněn fotografii užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, v
neomezeném rozsahu.

2.4

Licence dle této smlouvy se vztahuje i na rozmnožování díla.

2.5

Nabyvatel je oprávněn užít fotografii samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly, značkami,
logy, texty a jakýmikoli obdobnými prvky.

2.6

Licence se poskytuje jako úplatná a úplata se stanovuje jako jednorázová úhrada ve výši 500 Kč
za fotografii. V případě, že poskytovatel je plátcem DPH, bude tato úhrada navýšena o výši DPH
platnou ke dni uzavření této smlouvy. Úhrada bude vyplacena do 30 dní od účinnosti této smlouvy
bezhotovostním převodem na účet poskytovatele.

2.7

Licence se poskytuje za účelem výše popsaného využití fotografií.

2.8

Nabyvatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (tzv. podlicenci) třetí osobě.

2.9

Nabyvatel není povinen licenci využít.
3. Ukončení smlouvy

3.1

Smluvní strany mají právo tuto smlouvu ukončit výlučně na základě ustanovení této smlouvy.

3.2

Smluvní strany mají právo tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů s dvanáctiměsíční
výpovědní dobou, která začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi
druhé smluvní straně.

3.3

Poskytovatel se zavazuje nevyužít práva dle čl. 3.2 této smlouvy prvních pět let trvání této
smlouvy. V případě porušení této povinnosti je povinen zaplatit nabyvateli smluvní pokutu ve výši
úplaty za licenci dle čl. 2.4 této smlouvy.
4. Závěrečná ustanovení

4.1

Tato smlouva byla uzavřena na základě svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek.

4.2

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení
obdrží nabyvatel a jedno vyhotovení obdrží poskytovatel.

4.3

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4.4

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – náhled fotografie.

Ve Slaném dne:

V ………………. dne:

Za nabyvatele:

Za poskytovatele:
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