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PREAMBULE 
 
Následující obecné smluvní podmínky představují právně účinnou dohodu mezi vámi, 
uživatelem (držitelem licence) a místní zastupitelskou společností obrazové agentury Image 
Professionals ve vaší zemi. Není-li ve vaší zemi žádný místní zástupce, je Image 
Professionals GmbH, Tumblingerstraße 32, 80337 Mnichov, Německo, vaším smluvním 
partnerem. Váš smluvní partner a poskytovatel licence se dále označuje jako "Image 
Professionals". 
 
Smluvní podmínky se vztahují na všechny nabídky, dodávky, elektronické přenosy a 
udělování uživatelských práv v grafice, ilustracích, fotografiích, filmových nebo obrazových 
materiálech, zvukových produktech, vizuálních prezentacích vyrobených pomocí optických, 
elektronických, digitálních nebo jiných včetně negativů, snímků, filmových kopií, výtisků, 
originálních digitálních souborů nebo jejich duplikátů, popisů obrázků, informací o výživové 
hodnotě a receptů (dále jen "licenční materiál"), kopírování textů a článků Image 
Professionals. Před použitím tohoto webu a před objednáním nebo stažením libovolného 
licenčního materiálu si pečlivě přečtěte následující podmínky. Nabízený licenční materiál 
nesmí být používán bez souhlasu s těmito podmínkami. 
 
I. OBECNĚ 
 
I. 1. [Uzavření dohody] 
 
Při registraci na webové stránce uživatel potvrzuje svůj souhlas s těmito podmínkami. 
Pokračováním a používání webových stránek se považujete za osoby, které chápou a 
souhlasily s podmínkami. Otevření obalu zakoupeného CD-ROMu, instalace CD-ROMu nebo 
stahování licenčního materiálu se také považuje za souhlas s těmito podmínkami. 
 
I. 2. [Ochrana údajů] 
 
Uživatel souhlasí s tím, že osobní údaje vztahující se k jeho obchodnímu vztahu se 
společností Image Professionals a zpřístupněné v průběhu tohoto vztahu mohou být 



 

 

skladovány a elektronicky zpracovány společností Image Professionals, jejími poskytovateli 
licencí a pobočkami a používány pro informační účely. 
 
I. 3. [Povinnost registrace] 
 
Uživatel je povinen se zaregistrovat pod vlastními údaji a učinit všechna prohlášení přesně a 
úplně. Pokud uživatel (také) uzavře tento smluvní vztah ve jménu třetí strany (zaměstnavatele 
atd.), Je povinen (také) tuto osobu nebo subjekt uvést při registraci. 
 
I. 4. [Smluvní partner] 
 
Smluvní podmínky se vztahují jak na uživatele, tak na třetí osoby (zaměstnavatele apod.) 
Jménem a/nebo jménem kterého uživatel jedná; to je také případ, kdy se jedná o jinou 
dohodu. Podmínky i nadále platí pro všechny strany i po skončení smluvního vztahu 
(pracovní poměr atd.). V tomto případě však oprávněný zástupce (zaměstnanec apod.) nemá 
nárok na další použití licenčního materiálu; zejména není oprávněn kopírovat licenční 
materiál a/nebo jej používat na jiném pracovišti. 
Pokud uživatel jedná jménem třetí strany bez dostatečného oprávnění, platí všechny smlouvy 
a podmínky, jako kdyby vznikly s uživatelem osobně. 
 
I. 5. [Pozměňovací návrhy] 
 
Společnost Image Professionals je oprávněna tyto podmínky, ceny a další podmínky kdykoli 
a bez předchozího oznámení změnit. Jakýkoli další přístup k internetovým stránkám nebo 
jejich další použití po této změně bude považován za souhlas s pozměněnými podmínkami. 
Povinností uživatele nebo držitele licence se pravidelně informovat o aktuálním stavu těchto 
podmínek a aktuálních cenách. Nejnovější aktualizace těchto podmínek proběhla dne 
26.10.2021. 
 
I. 6. [Odchylné podmínky] 
 
Jakékoli odchylné podmínky uživatele, držitele licence nebo třetích stran se uplatní pouze na 
základě písemného potvrzení společnosti Image Professionals. Podmínky užívání, držitele 
licence nebo třetích stran, na které se odkazuje na objednávkové formuláře, potvrzení o 
doručení nebo podobně nebo ve vlastních souborech, počítačích, na internetu nebo na 
odpovídajících médiích, jsou tímto výslovně zamítnuty. 
Při nákupu CD nebo jakéhokoli jiného nosiče dat se navíc v aktuálně platném znění použijí 
veškeré vytištěné "licenční smlouvy koncového uživatele" (EULA) výrobce. V případě 
jakýchkoli předpisů, které se liší od těchto podmínek, platí zůžená práva na užívání. 
Vzhledem k tomu, že licenční materiál je zakoupen od zahraničních dceřiných společností 
nebo distributorů Image Professionals, mají přednost jejich jednotlivé podmínky. 
 
I. 7. [Odchylné dohody] 
 
Zde uvedené smluvní podmínky představují komplexní a jediný základ dodávek licenčních 
materiálů a jejich využívání od držitele licence. Prostřednictvím této dohody jsou všechny 
dříve uzavřené dohody nebo ujednání, ať slovní nebo písemné, ať už jsou obvyklé v daném 



 

 

odvětví nebo na základě dřívějších obchodních transakcí, zrušeny. Žádné jednání společnosti 
Image Professionals nemůže být vykládáno jako zrušení platnosti jednoho z těchto předpisů, 
neboť odmítnutí odpovědnosti se výslovně a písemně nevykonává zplnomocněným 
zástupcem. 
 
II. PRÁVA NA POUŽITÍ (LICENCE) 
 
II. 1. [Obecná ustanovení] 
 
II. 1. 1. [Předmět smlouvy] 
 
Společnost Image Professionals uděluje držiteli licence licenci k užívání, která je v zásadě 
nevýhradní a nepřevoditelné právo na užívání, které nemůže být sublicencí, v licenčním 
materiálu vybraném uživatelem. Uživatel je oprávněn používat licenční materiál pouze v 
souladu s těmito podmínkami a neobdrží žádná další práva kromě práv výslovně 
dohodnutých tímto nebo v individuální smlouvě. 
 
II. 1. 2. [Licencování] 
 
Udělení licencí nabývá účinku přijetím těchto podmínek a zaplacením všech licenčních 
poplatků uvedených na faktuře. Před úplným zaplacením poplatku se práva na užívání 
považují za převedené pouze tehdy, pokud společnost Image Professionals výslovně 
písemně schválila její předběžné použití. 
 
II. 1. 3. [Práva třetích osob] 
 
Pouze uživatelská práva týkající se autorských práv v příslušném licenčním materiálu budou 
udělena, zejména fotografické autorské právo k fotografii nebo autorská práva k 
fotografickým materiálům. 
 
V zásadě není zahrnuto vydání nebo schválení pro použití zobrazených osob, jmen, zboží 
nebo ochranných známek, budov, dekorací a uměleckých návrhů nebo tvorby receptů. To 
platí zejména pro použití licenčního materiálu pro reklamní účely. Uživatel je výlučně 
odpovědný za získání takových nezbytných oprávnění nebo schválení pro navrhované použití 
od autorizovaných osob. 
 
Pokud jde o licenční materiál, na kterém jsou nebo jsou osoby zobrazen je označen 
poznámkou "Model Released", model releases (prohlášení o shodě) jsou v zásadě k dispozici 
na vyžádání, v takovém případě budou jména osob nerozpoznatelné pro ochranu soukromí 
osob, které jsou zobrazeny. 
 
Publikování obrazů známých osobností je možné pouze s uvedením jejich jména a pouze v 
redakčním kontextu; jakémukoliv jinému neoprávněnému vyobrazení osob musí uživatelem 
aktivně bráněno v souladu se zákonem na ochranu osobnosti. 
 
Pokud existence a platnost Model Release nebyla písemně potvrzena společností Image 
Professionals, uživatel přebírá odpovědnost a odškodní společnost Image Professionals proti 



 

 

veškerým požadavkům třetích stran nebo ze všech požadavků třetích stran, které mohou 
vzniknout z používání dotčeného licenčního materiálu. Pokud byl uživatel nesprávně 
oznámen společností Image Professionals kvůli chybě, že došlo k Model Release nebo 
schválení použití licenčního materiálu, ačkoli tomu tak není, rozsah odpovědnosti Image 
Professionals je omezen výhradně na částku fakturovanou a zaplacenou za použití 
dotčeného licenčního materiálu. 
 
II. 1. 4. [Sekundární práva; výlučná práva] 
 
Společnost Image Professionals si vyhrazuje právo převést druhotná práva na organizace pro 
kolektivní správu práv. Ustanovení, podle nichž nelze vyloučit použití dalších práv při přijetí 
poplatku, nejsou uznávány. 
 
V zásadě nejsou s licencí k použití udělena žádná výlučná uživatelská práva. Požadavek na 
výhradní práva by měl být vznesen při nákupu práv a výslovně udělen v licenci k užívání. 
 
II. 1. 5. [Záznam o autorských právech] 
 
Na základě autorského zákona musí být u každého použití uvedena poznámka o autorství, 
způsobem, který nepochybuje o postoupení dotyčného licenčního materiálu. Kolektivní 
odkazy na autorství jsou v tomto ohledu přípustné pouze pokud, nedojde k pochybám o 
postoupení dotyčného licenčního materiálu. Zvýšený poplatek nemůže nahradit autorský 
zápis. 
 
Tato pravidla se výslovně vztahují na reklamu, překrytí v televizních pořadech a filmech nebo 
jiných médiích, pokud nebyla učiněna žádná výslovná písemná zvláštní dohoda. 
 
II. 1. 6. [Výhrada vlastnického práva] 
 
Kompletní licenční materiál je chráněn autorskými právy. Dodané nebo elektronicky 
přenášené licenční materiály budou vždy vlastnictvím společnosti Image Professionals 
a/nebo jejích poskytovatelů licence a budou poskytovány výlučně k nákupu uživatelských 
práv z hlediska autorských práv. 
 
II. 1. 7. [Právo na ukončení/zrušení; storno poplatek] 
 
Licence, které byly uděleny, může společnost Image Professionals zrušit bez upozornění, 
pokud držitel licence poruší tato ustanovení nebo podá žádost o zahájení insolvenčního 
řízení. V tomto případě Držitel licence neprodleně pozastaví užívání licenčního materiálu, 
vrátí originály nebo kopie, které má k dispozici, do agentury Stock Image Professionals a 
odstraní nebo zničí všechny elektronické duplikáty. 
Pokud se zamýšlená publikace nebo jiná užití neuskuteční a je zrušena do 30 dnů po stažení 
licenčního materiálu, může společnost Image Professionals příslušně zrušit licenci podle 
vlastního uvážení a vydat dobropis. Poplatek za storno, který je v tomto případě splatný, činí 
padesát procent poplatku za užití. 
 
II. 2. [Obecná omezení pro použití] 



 

 

 
II. 2. 1. [Novinářský kodex] 
 
Uživatel je povinen dodržovat novinářský kodex. Uživatel nese odpovědnost za text. 
 
II. 2. 2. [Zkreslení, modifikace atd.] 
 
Jakákoli změna díla chráněného autorským právem (licenční materiál) prostřednictvím 
dokreslování, výřezy fotografie, fotomontážemi nebo elektronickými úpravami není dovoleno. 
Výjimky jsou povoleny na základě zvláštní písemné dohody. 
 
Používání a falšování/modifikace, které jsou v rozporu s licenčním materiálem a užití, které 
může vést k ponížení obrazovaných osob nebo vytváření  pornografického obsahu, hanobení 
nebo jakýmkoliv jiným způsobem nelegální nebo nemorální narážky, nejsou povoleny a 
uživatel nese odpovědnost za škody; dále pak uživatel v takovém případě odškodňuje Image 
Professionals proti jakémukoliv zneužití poškozeným osobám a/nebo jiným třetím stranám. 
 
Za jakékoli porušení obecných osobních práv vyobrazených osob nebo autorských práv 
autorů licenčního materiálu prostřednictvím použití ve vyobrazení a/nebo textu v rozporu s 
dohodou nebo zkreslením významu nebude společnost Image Professionals odpovědná. V 
případě porušení těchto práv je odpovědný pouze uživatel za škody vůči třetím osobám a je 
povinen odškodnit společnost Image Professionals proti takovým nárokům. 
 
Digitální vodoznak souboru a všechny ostatní značky, vlastnosti nebo prvky souboru nebo 
jeho vzhled nemusí být měněny nebo odstraněny. U licenčního materiálu, který je licencován 
k užívání, se uživatel ujistí, že je používán výhradně spolu s symbolem autorských práv, 
názvem "Image Professionals" a číslem obrazu Image Professionals jako součást 
elektronického názvu souboru. 
 
II. 2. 3. [Neoprávněná kopie nebo převod práv] 
 
Předání licenčního materiálu nebo převodu práv k opětovnému tisku třetím stranám není 
povoleno. Kopírování, rozmnožování a rozšiřování pro účely archivace ze  strany uživatele a 
její postoupení třetím osobám není povoleno. Výjimky vyžadují písemný souhlas společnosti 
Image Professionals. 
  
II. 2. 4. [Jednotlivé typy použití] 
 
Bez výslovného a písemného souhlasu společnosti Image Professionals není držitel licence 
oprávněn zejména: 
 - licencovat, převádět a/nebo dále prodávat práva udělená třetím osobám 
 nebo integrovat licenční materiál do elektronického šablony, která je určena  pro 
použití třetími stranami v elektronických médiích nebo v tisku, například  šablony návrhů pro 
webové stránky, prezentační šablony, elektronické  pozdravy nebo vizitky; 
 - vložit licenční materiál do loga, image značky nebo jakékoli jiné ochranné 
 známky; 



 

 

 - distribuovat nebo zpřístupnit licenční materiál ve formátu vhodném ke  stažení 
nebo umožnit distribuci prostřednictvím zařízení mobilního telefonu; 
 - ukládat licenční materiál na server, v knihovně obrázků, konfiguraci sítě 
 nebo v podobném prostředí, aby umožnil náhledy zaměstnancům nebo 
 zákazníkům; 
 - prodávat, licencovat nebo distribuovat produkty vyrobené pomocí  licenčního 
materiálu ve formě, která umožňuje koncovým zákazníkům  držitele licence přístup k 
jednotlivým souborům nebo jejich výběr jako  jednotlivých souborů. 
 
II. 3. [Zvláštní ustanovení pro licenční materiál spravovaný právy (RM)] 
 
II. 3. 1. [Prohlášení o typu použití] 
 
Držitel licence uvede typ, rozsah a jazykovou oblast zamýšleného použití v případě 
licencování licenčního materiálu s označením "Rights Managed" (RM) jméno koncového 
uživatele v době objednávky licenčního materiálu pokud je to možné a nejpozději při 
vystavení faktury. V souladu s prohlášeními držitele licence společnost Image Professionals 
prohlašuje souhlas s používáním dodaného licenčního materiálu. 
Pokud informace dodané držitelem licence neodpovídají skutečnému typu použití, považuje 
se licence za neudělenou. Společnost Image Professionals je v tomto případě odškodněna 
proti jakýmkoli nárokům na náhradu škody třetím stranám. Totéž platí, pokud osobní údaje 
uživatele nejsou pravdivé. 
 
II. 3. 2. [Doba a účel použití] 
 
Práva udělená za použití licenčního materiálu Rights Managed (RM) se vztahují pouze na 
jednorázové použití v dohodnutém rozsahu. Opakování nebo jiné rozšíření (účel, typ, rozsah, 
termín nebo oblast distribuce) původně udělené licence budou opět předmětem zaplacení 
poplatku a bude povoleno pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Image 
Professionals. 
Použití licenčního materiálu pro reklamní účely nebo prezentace je přípustné pouze tehdy, 
pokud je toto užívání výslovně uděleno v licenci. 
 
II. 3. 3. [Vzorové kopie] 
 
Při každém zveřejněním v tištěné podobě má společnost Image Professionals v souladu s 
autorským zákonem bezplatný nárok na nejméně dvě úplné kopie exemplářů, aniž by byla 
nutná zvláštní žádost. 
 
II. 4. [Zvláštní ustanovení pro licenční materiál Royalty Free] 
 
II. 4. 1. [Princip] 
 
Pod označením "Roylaty Free" poskytuje společnosti Image Professionals jako celosvětové, 
neomezené, nevýlučné a nepřevoditelné právo užívat licenční materiál na CD nebo jako 
individuálně stažený licenční materiál na celém světě, a to pro následující účely: 
 



 

 

 a) veškeré tiskoviny včetně reklamních a propagačních materiálů (např.  brožury, 
inzeráty, reklamní plakáty, obaly na CD, grafický design), redakční  publikace a reklama 
koncového uživatele; 
 
 b) jakékoli digitální nebo elektronické médium, jelikož rozlišení obrazu /  obrázků 
nepřesahuje 72 dpi; 
 
 c) výrobky určené k dalšímu prodeji, jelikož série vyrobené bez další licence 
 nepřesahují 10 000 ks; 
 
 d) další použití, které bylo písemně schváleno společností StockFood. 
 
II. 4. 2. [Zvláštní omezení používání (RF)] 
 
Produkty nesmějí být určeny k užití, které umožnuje opětovné prodeje nebo obnovení užívání 
licenčního materiálu. 
 
Povolené používání staženého licenčního materiálu nebo zakoupených disků CD je dále 
omezeno na použití produktu (produktů) koncového zákazníka (společnosti nebo osoby). 
Zákazník musí být uveden spolu s jeho jménem a adresou. Přenášení licenčního materiálu 
nebo přenos nebo udělování uživatelských práv třetím osobám není povoleno. 
 
Při zakoupení CD nebo jiného nosiče dat a v případě stahování licenčního materiálu 
uváděného na trh třetí stranou, tj. Externích sbírek, licenční smlouvy koncového uživatele 
(EULA) výrobce, které jsou vytištěny na nosiči dat, připojeno jiným způsobem nebo uvedeno 
v části II. 4.3. dále v tomto dokumentu, platí v platném znění. V případě předpisů odlišných od 
těchto podmínek se použijí přísnější práva k užívání. 
 
II. 4. 3. [Licenční podmínky externích sbírek] 
 
Pokud jde o následující externí sbírky, platí dodatečně tato smlouva EULA, která je 
elektronicky přístupná přes hypertextový odkaz (viz bod 4.2.); na vyžádání budou tyto 
smlouvy EULA zasílány písemně (bez utajení): 
 
 a) Licenční smlouva s koncovým uživatelem - AGE Fotostock 
 b) Licenční smlouva s koncovým uživatelem - Amana 
 c) Licenční smlouva s koncovým uživatelem - Built Images , Sheltered  Images 
(Lived In Images) 
 d) Licenční smlouva s koncovým uživatelem - Cavan Images 
 e) Licenční smlouva s koncovým uživatelem - Clikalps 
 f) Licenční smlouva s koncovým uživatelem - Design Pics 
 g) Licenční smlouva s koncovým uživatelem - emotive images 
 h) Licenční smlouva s koncovým uživatelem - fstop 
 i) Licenční smlouva s koncovým uživatelem - Glasshouse 
 j) Licenční smlouva s koncovým uživatelem - Image-Source 
 k) Licenční smlouva s koncovým uživatelem - Johnér, ETSA, Naturbild (Johnér) 
 l) Licenční smlouva s koncovým uživatelem - Mint Images 



 

 

 m) Licenční smlouva s koncovým uživatelem - PhotoAlto 
 n) Licenční smlouva s koncovým uživatelem - Photononstop, Bios 
 o) Licenční smlouva s koncovým uživatelem - Pixtal 
 p) Licenční smlouva s koncovým uživatelem - Radius 
 q) Licenční smlouva s koncovým uživatelem - RHPL 
 r) Licenční smlouva s koncovým uživatelem - robertharding 
 s) Licenční smlouva s koncovým uživatelem - Tetra and Blend 
 t) Licenční smlouva s koncovým uživatelem - Top Photo 
 u) Licenční smlouva s koncovým uživatelem - Wave 
 v) Licenční smlouva s koncovým uživatelem - Westend61 
 
 
III. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST 
 
III. 1. [Záruka] 
 
Po dobu 30 dnů od data dodání společnost Image Professionals zaručí, že dodaný nebo 
elektronicky přenášený licenční materiál neobsahuje materiálové a zpracovatelské chyby. 
 
III. 2. [Náhrada] 
 
V případě oprávněné reklamace má uživatel licence právo na náhradní dodávku. Držitel 
licence může pouze prohlásit odstoupení od smlouvy a požadovat vrácení licenčního 
poplatku v případě neúspěšného následného plnění. 
 
III. 3. [Povinnost kontroly] 
 
Uživatel je povinen bezodkladně po převzetí a před jakýmkoli použitím zkontrolovat dodaný 
nebo elektronicky odeslaný licenční materiál. 
 
Odůvodněné stížnosti musí být oznámeny do jednoho týdne od obdržení licenčního materiálu 
držitelem licence a na požádání Image Professionals do jednoho týdne písemnou formou. 
Odůvodněné stížnosti týkající se případných skrytých vad musí být oznámeny do deseti 
pracovních dnů od zjištění v písemné podobě. Pokud nebude oznámení zasláno včas, 
přestane platit veškerá odpovědnost ze strany Image Professionals za případné škody, které 
již vznikly nebo které mohou vzniknout. 
 
III. 4. [Omezení záruky] 
Společnost Image Professionals nepřebírá žádnou jinou záruku ani výslovně ani 
prostřednictvím a vylučuje veškerou záruku za ekonomické využití, kvalitu a vhodnost 
licenčního materiálu pro určité účely použití nebo kompatibilitu s počítači a jiným technickým 
vybavením. Ve všech ostatních ohledech je společnost Image Professionals pouze 
odpovědná za škodu, která byla způsobena úmyslem nebo hrubou nedbalostí.  
 
III. 5. [Omezení odpovědnosti v případě výhradních licencí] 
 



 

 

Pokud je licenční materiál, pro který byla vydána výhradní licence, poskytnut k jinému účelu, 
který je v rozporu s jeho výlučným užíváním kvůli okolnosti, za kterou je společnost Image 
Professionals odpovědná, odpovědnost Image Professionals je omezena maximálně do výše 
poplatku fakturovaného a zaplaceného za použití příslušný licenční materiál. 
 
III. 6. [Odkazy] 
 
Tato stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky, jejichž obsah a funkce nejsou určeny 
společností Image Professionals. Společnost Image Professionals výslovně vylučuje jakoukoli 
odpovědnost za takový obsah a funkce těchto webových stránek nebo za jakékoli ztráty, 
které mohou vzniknout použitím těchto webových stránek. Při používání těchto webových 
stránek se uživatel vzdává jakýchkoli reklamací vůči Image Professionals. 
 
III. 7. [Obecná výjimka z odpovědnosti; odpovědnost uživatele/držitele licence] 
 
Uživatel nebo držitel licence zbavuje společnost Image Professionals a její poskytovatele 
licencí veškerých nároků, nákladů a výdajů, včetně přiměřených nákladů na advokáta a soud, 
které mohou vzniknout v důsledku porušení ustanovení této smlouvy ze strany držitele 
licence, použití nebo úpravy obrazů v rozporu s dohodou, nebo spojení nebo montáže 
licenčního materiálu s jiným materiálem v rozporu s dohodou. 
 
V případě neoprávněného použití, znehodnocení nebo předání dodaného nebo elektronicky 
přenášeného licenčního materiálu, neoprávněného udělování práv třetím stranám nebo 
neoprávněné výroby duplikátů, reprodukcí a/nebo rozšíření pro archivní účely držitele licence 
nebo předání třetí straně, souhlasí držitel licence bez ohledu na uplatnění dalších nároků na 
náhradu škody ze strany Image Professionals zaplatit paušální částku ve výši pětinásobku 
obvyklého licenčního poplatku. Držitel licence může doložit nižší škody. 
 
Není-li autorství uvedena v souladu s č. II.1.5. těchto ustanovení společnost Image 
Professionals uplatňuje nárok na náhradu škody ve výši sto procent za licenční poplatek. 
Držitel licence je povinen odškodnit společnost Image Professionals proti jakýmkoli nárokům 
třetích osob vyplývajícím z neposkytnutí dostatečné notace autorských práv. 
 
Prostřednictvím úhrady škod držitel licence ani uživatel nezískává práva na užití licenčního 
materiál agentury. 
 
IV. POPLATKY 
 
IV. 1. [Povinnost poplatku] 
 
Jakékoli použití licenčního materiálu, s výjimkou použití pro účely interního uspořádání ve fázi 
projektu, podléhá zaplacení poplatku. 
 
Jakákoli tištěná nebo digitální reprodukce nebo použití licenčního materiálu jako vzor pro 
výkresy, karikatury, výřezy obrazu, prezentace zákazníkům nebo použití detailů obrazu, které 
se prostřednictvím montáže nebo podobných technologií stávají součástí nového obrazu se 
považuje za použití. 



 

 

 
IV. 2. [Výše poplatku] 
 
Výše licenčního poplatku fakturovaného společností Image Professionals závisí na druhu 
použití. 
 
Výhradní práva nebo blokovací období budou dohodnuty odděleně a výsledkem bude 
přirážka nejméně 100% základního poplatku. 
 
Agentura nebo informační poplatky vzniknou při zadávání zakázek na externí materiály a 
informace a jsou přizpůsobeny typu a rozsahu potřebné práce.  
 
Agenturní a informační poplatky jsou vynaloženy na zadávání externích materiálů a 
informací. Tyto poplatky nelze kompenzovat poplatkami za používání. Po zaplacení poplatků 
za zpracování nezískává objednatel ani práva na užívání ani vlastnická práva. 
 
Poplatky za použití licenčního materiálu Rights Managed (RM) jsou odvislé od média,  typu, 
rozsahu, jazykové oblasti a termínu použití. Není-li žádná předchozí dohoda o poplatcích, je 
společnost Image Professionals oprávněna účtovat poplatky v souladu s platnými aktuálními 
sazbami. Pokud má držitel licence neúplné informace o rozhodujících kritériích pro použití, je 
společnost Image Professionals oprávněna stanovit paušální poplatek. Dohodnuté poplatky 
se vztahují pouze na jednorázové použití. 
 
Poplatky za licence Royalty free licence (RF) jsou v souladu s platným ceníkem Image 
Professionals. 
 
IV. 3. [Datum splatnosti; faktura] 
 
Jakmile držitel licence oznámí, že chce plně nebo částečně použít dodaný licenční materiál, 
je společnost Image Professionals oprávněna fakturovat udělení licenčních práv i v případě, 
že publikace nebo jiné použití ještě nebylo provedeno. Pokud se zamýšlená publikace nebo 
jiné použití neprovede, již již zaplacený poplatek nemůže být vrácen. 
 
Faktury jsou vždy splatné okamžitě. Veškeré výpisy poplatků v nabídkách, cenících a dalších 
dokumentech jsou čisté ceny bez DPH. Přepsání faktury na žádost příjemce bude 
fakturováno jednorázovým poplatkem ve výši 540,00 CZK. Přepisování se vždy uskuteční 
pouze tehdy, je-li požadováno zjednodušení administrace, kdy původní příjemce faktury není 
zbaven odpovědnosti za platbu. 
 
V. RŮZNÉ 
 
V. 1. [Rozhodné právo] 
 
Tato dohoda včetně predoje uskutečněných do zahraničí se řídí právem Spolkové republiky 
Německo, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží (CISG). 
 
V. 2. [Místo příslušnosti; místo plnění] 



 

 

 
Místo příslušnosti a místo plnění je, pokud je zákonně přípustné, Mnichov. Bez ohledu na to 
má společnost Image Professionals právo zahájit veškeré nezbytné právní kroky nebo řízení 
před zákonným příslušným zahraničním soudem, pokud je takové posouzení nezbytné nebo 
žádoucí podle odhadu společnosti Image Professionals. 
 
V. 3. [Neúčinné klauzule] 
 
Pokud by bylo jedno nebo více výše uvedených ustanovení neúčinné, není platnost 
zbývajících ustanovení dotčena. Neúčinné ustanovení bude v dobré víře nahrazeno zákonem 
platným způsobem, který je v souladu se smluvní stranou nejbližší smyslu a ekonomickému 
účelu neúčinného ustanovení. 

 


