
Dohoda o postoupení licence
Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi :

Název: FULLART studio s.r.o.
Sídlo: Mrštíkova 399/2a, Liberec 46007
IČ: 06712690, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, Spisová značka C 40871 
Zastoupení: 
(dále jen „pořizovatel “)

a

Název: Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace
Sídlo: 5. května 26, 511 01 Turnov
IČ: 00371360, DIČ: CZ00371360, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu 
Hradec Králové, oddíl Pr, vložka číslo 144 
Zastoupení: 
(dále jen „zákazník")

L
1. Touto dohodou jsou upravena veškerá autorská práva a práva s autorským právem 

související ohledně audiovizuálního záznamu, resp. ohledně všech audiovizuálních 
záznamů a veškerých autorských děl, uměleckých výkonů a dalších prvků v nich 
obsažených, které pořizovatel vyrobí/vyrobil pro zákazníka na základě předchozí 
objednávky (dále jen „videoklipy14).

2. Specifikace videoklipů:
a. Promo videoklipy, jejichž předmětem je propagace aktivit a míst města Turnov 

a okolí pro účely Regionálního turistického informačního centra Turnov a Města 
Turnov

b. Zpracovány budou dvě verze videoklipu - cca 1 minuta a cca 3 minuty

3. Jediným nositelem práv výrobce zvukově obrazového záznamu ve vztahu k 
videoklipům (resp. ke všem jejich částem) je od počátku zákazník.

II.
1. Zákazník tímto dává pořizovateli svůj výslovný souhlas k užití videoklipů tak, že 

pořizovatel smí použít videoklipy v odůvodněné míře pouze pro účely své propagace, 
k vystavení v referencích, či další monetizace obsahu (stock záběry...).

2. Pořizovatel se tímto zaručuje zákazníkovi, že audio stopa, pokud je ve videoklipech 
použita, je opatřena platnou licencí, kterou pořizovatel k tomuto účel opatřil.

3. Pořizovatel se dále prohlašuje a zaručuje zákazníkovi, že veškerá autorská práva ve 
vztahu k videoklipům a práva účinkujících ve videoklipech náleží pořizovateli jako 
nositeli výhradního neomezeného oprávnění k užití těchto předmětů práv. Pořizovatel 
tak prohlašuje a zaručuje zákazníkovi, že je oprávněn poskytnout, resp. postoupit mu 
oprávnění dle čl. III. této dohody, že všechna práva s nositeli jakýchkoliv práv ve vztahu



k videoklipům a s účinkujícími ve videoklipech jsou vypořádána a že tito nebudou po 
zákazníkovi ničeho nárokovat. Výjimkou jsou práva na historické monumenty či místa, 
které jsou opatřeny licencí na zachycení na video. V tomto případě se právo vztahuje na 
zákazníka a ten je povinen získání licence řešit. Pořizovatel dále prohlašuje, že se všemi 
nositeli práv chráněných autorským zákonem bylo sjednáno, že se vzdávají svého práva 
podle § 2378 a násl. občanského zákoníku. V případě nepravdivosti jakéhokoliv z výše 
uvedených tvrzení se pořizovatel zavazuje uhradit zákazníkovi veškerou újmu, včetně 
nemajetkové, která by mu tímto nepravdivým tvrzením vznikla.

4. Smluvní strany potvrzují, že pořizovatel se zavázal vyrobit videoklipy podle svých 
nej lepších schopností a dovedností, řádně a včas, a podle pokynů zákazníka, a předat je 
zákazníkovi ve formátu .mp4 nej později do 30. 11.2020.

5. Pořizovatel předloží zákazníkovi přibližný bodový scénář videoklipu a následně i 
průběžnou verzi videoklipu ke schválení před finálním dokončením. Se zákazníkem 
bude průběžně konzultován obsah videoklipů.

6. Pořizovatel se zaručuje předat zákazníkovi výsledné videoklipy, a to pouze a jenom 
v jejich finální podobě, na základě objednávky zákazníka. Zákazník nemá právo na 
vydání jakýchkoliv dat získaných v průběhu tvorby výsledných videoklipů (tedy 
„surových dat“).

7. Pořizovatel se zaručuje zákazníkovi, že veškerá data budou bezplatně zálohována pro 
případ budoucího obnovení a to po dobu pěti let, počítaných ode dne jejich pořízení.

III.
1. Pořizovatel prohlašuje, že získal:

a. od režiséra videoklipů (všech jejich částí) výhradní svolení k pořízení prvotního 
zvukově obrazového záznamu videoklipů a výhradní licenci k užití videoklipů;

b. od ostatních autorů děl audiovizuálně užitých, jejichž díla budou při výrobě 
videoklipů užita (tj. zařazena do videoklipů), výhradní svolení k zařazení 
takových děl do videoklipů, pořízení prvotního záznamu videoklipů a výhradní 
licenci k užití takových děl;

c. od všech nositelů ostatních práv souvisejících s právem autorským, jejichž 
předměty práv budou při výrobě videoklipů audiovizuálně užity (tj. zařazeny do 
videoklipů), výhradní svolení k zařazení takových předmětů práv do videoklipů 
a výhradní licenci k užití takových předmětů práv;

d. od všech nositelů jiných práv duševního vlastnictví (např. právo na ochranu 
osobnosti) smluvní licenci k užití předmětů těchto práv při výrobě a užití 
videoklipů;

a to tak, že získal výhradní oprávnění k užití videoklipů, jakýchkoliv jejich částí a 
veškerých v nich obsažených předmětů práv duševního vlastnictví (při užití videoklipů 
nebo samostatně), vcelku nebo po částech, a to ke všem způsobům užití a v 
neomezeném rozsahu časovém (na celou dobu trvání majetkových práv), místním (pro 
území celého světa), množstevním, bez omezení účelu, technologie či formátu užití a 
bez jakýchkoliv dalších omezení, a to včetně následujících oprávnění:

i. zpracovat, změnit, upravit či dokončit videoklipy, jejich části či jakékoliv 
předměty práv v nich obsažené, jakož i spojovat je s jinými autorskými díly, 
uměleckými výkony či neautorskými prvky, a takto je následně neomezeně užít;

ii. zveřejnit videoklipy (včetně všech v nich obsažených předmětů práv) a dále je 
užívat bez uvedení jmen autorů a výkonných umělců;

iii. poskytovat podlicence a/nebo postoupit veškerá nabytá oprávnění třetím 
osobám, a to bez jakýchkoliv omezení;



iv. užít videoklipy (včetně všech v nich obsažených předmětů práv), jejich části či 
motivy v nich obsažené, včetně fotografií vytvořených v souvislosti s výrobou 
videoklipů a pořízených ze záznamu videoklipů, pro účely reklamy a 
propagace, včetně užití pro účely přihlášky ochranné známky kdekoli na světě 
pro jakékoli třídy výrobků a/nebo služeb, to vše jak ve prospěch zákazníka, tak 
třetí osoby.

Pořizovatel touto dohodou postupuje zákazníkovi veškeré licence, oprávnění a svolení, získané 
podle čl. 111. odst. 1 výše (dále jen „licence11), v plném rozsahu, s účinky ke dni, kdy je sám 
nabude, a to tak, že zákazník bude nositelem výhradního a neomezeného oprávnění k užití 
videoklipů, jakýchkoliv jejich částí a veškerých v nich obsažených předmětů práv duševního 
vlastnictví, všemi způsoby a v rozsahu dle čl. lil. odst. 1 výše

2. Smluvní strany prohlašují, že odměna za postoupení licence je pořizovateli poskytnuta 
jako součást odměny za vytvoření videoklipů, a to v částce: 80 000,- Kč + DPH. 
Fakturace proběhne po odevzdání finálního produktu.

3. Zákazník není povinen licenci využít. Zákazník má právo, zcela nebo zčásti, úplatně 
nebo bezúplatně, poskytnout (podlicence) nebo postoupit nabytá oprávnění třetím 
osobám bez jakýchkoliv omezení stím, že osoby odvozující oprávnění od zákazníka 
mohou být též oprávněný poskytnout (podlicence) nebo postoupit nabytá oprávnění 
třetím osobám.

4. Zákazník se bude podílet na výběru a doporučení vhodných kandidátů pro komparzní i 
herecké role do videoklipu.

5. Zákazník poskytuje pořizovateli režisérskou a editační volnost, která je potřeba pro 
řádně odvedený výkon při tvorbě.

6. Pořizovatel se zaručuje vyhradit dobu v délce až 6ti dní pro produkci videoklipu.

IV.
1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, přičemž 

každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

2. Tuto dohoduje možné měnit či doplňovat pouze ve formě písemných dodatků.

3. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na celou dobu trvání poskytovaných 
oprávnění a nelze ji vypovědět. Pro některá práva a povinnosti může být v této dohodě 
sjednána jiná doba trvání.

4. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely ze své svobodné a vážné vůle, což 
stvrzují svými podpisy.




