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instituce:
adresa:
IČ:
DIČ:
statutární zástupce:
(dále jen „objednatel“)
a
Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Masarykova 11, 460 01 Liberec I — Staré Město
IČ: 00083232
statutární zástupce: Mgr. Jiří Křížek, ředitel
osoba pověřená jednáním („kurátor“):
(dále jen „poskytovatel“)

vyřizuje:
datum:
číslo jednací:

uzavírají tuto smlouvu ve smyslu dle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázového nevýhradního reprodukčního práva 
k reprodukci níže jmenovaných sbírkových předmětů ze sbírky Severočeského muzea v Liberci: 

 
 
 

 Uvedené sbírkové předměty budou specifikovány v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Poskytnuté reprodukce budou použity  
 

Reprodukce budou označeny jako předměty ze sbírek Severočeského muzea v Liberci

II. ÚHRADA ZA POSKYTNUTÍ REPRODUKČNÍHO PRÁVA 

1. Za poskytnutí reprodukčního práva k fotografiím sbírkových předmětů poskytovatele je sjednána 
úhrada ve výši  

 Poskytovatel obdrží

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ REPRODUKČNÍHO PRÁVA
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III. SANKCE 

Na jakékoli další užití fotografií zmíněných sbírkových předmětů je třeba uzavřít novou smlouvu 
s poskytovatelem. Za každé nepovolené užití fotografií se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva musí být dle ust. § 12 z. č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů 
uzavřena písemně a podpisy musí být na jedné listině.

2. Tato smlouva se uzavírá na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, vážně, určitě 
a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran  
obdrží po jednom vyhotovení.

4. Změny této smlouvy jsou možné formou písemných dodatků. Tato smlouva je platná a účinná  
od data jejího podpisu oběma smluvními stranami.

 Příloha: Specifikace sbírkových předmětů

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11, 460 01  Liberec 1 / muzeumlb@muzeumlb.cz / (+420) 485 246 111 / IČ: 00083232 / www.muzeumlb.cz
registrace: sp. zn. Pr 562, Krajský soud v Ústí n. L. / číslo bankovního účtu: 3231461/0100

Objednatel:

  

V   dne  

Poskytovatel:

  

Mgr. Jiří Křížek, ředitel SM

V   dne  
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SPECIFIKACE SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11, 460 01  Liberec 1 / muzeumlb@muzeumlb.cz / (+420) 485 246 111 / IČ: 00083232 / www.muzeumlb.cz
registrace: sp. zn. Pr 562, Krajský soud v Ústí n. L. / číslo bankovního účtu: 3231461/0100


	Textové pole551: 
	Textové pole550: 
	Textové pole549: 
	Textové pole548: 
	Textové pole547: 
	Textové pole532: 
	Textové pole531: 
	Textové pole530: 
	Textové pole529: 
	Textové pole70: 
	Textové pole538: 
	Textové pole71: 
	Textové pole554: 
	Textové pole555: 
	Textové pole553: 
	Zaškrtávací pole 46: Off
	Textové pole556: 
	Textové pole541: 
	Textové pole542: 
	Textové pole543: 
	Textové pole544: 
	Textové pole545: 
	Textové pole557: 
	Příloha: Off


