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Smlouvě o použití archiválii

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni
se sídlem: Sedláčkova 22/44, 301 00 Plzeň
IČO: 70979090
DIČ: CZ70979090, není plátcem DPH
Zastoupená: PhDr. Karlem Řeháčkem, Ph.D., ředitelem
ID OS: b9xaiw4
(dále jen ,,Archiv")

centíahi podatelna SOAP

8000095788
Ev.C SQAP?3687 __
Listy/přil: 18 1 2023 0:00
á$io jednací:

Státního oblastního archivu v Plzni

a

ŠKODA AUTO a.s.
Se sídlem: Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav
lČ: 00177041
DIČ: CZ00177041
Zastoupená: vedoucí ŠKODA Muzea a
odborným koordinátorem Archivu společnosti Škoda Auto
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 332
(dále jen ,,Škoda Auto")

uzavÍrajÍ niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o použiti archiválií:

PREAMBULE

Archiv má ve své dispozici archiválie škodových závodů v Plzni. Škoda Auto má zájem o některé z těchto
archiválii, a to v digitálnI podobě. Tato smlouva upravuje podmínky digitalizace uvedených archiválii a způsob
jejich užiti.

ČI. l.

1. Škoda Auto sdělí svůj zájem Archivu o vybrané archiválie, které má Archiv k dispozici. Archiv oskenuje
požadované archiválie a zašle Škoda Auto, a to na základě obvyklého objednacího procesu.

2. Škoda Auto uhradí Archivu částku stanovenou platným ceníkem Archivu za každý vyhotovený sken
archiválie, a to na základě daňového dokladu vystaveného Archivem Škoda Auto

ČI. ll.

1. Škoda Auto má právo nakládat se skeny archiválií, včetně zhotovováni kopií skenů, šířeni skenů a kopii
a udňeni práva k užiti skenů a kopií osobám, na nichž se jako akcionář, společník nebo člen přímo nebo
nepřímo podih společnost VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, a to celosvětově, pro studijní a
prezentační účely, tzn. i pro novináře, reklamní agentury, sdileni na sociálních sítích apod., a to
bezplatně. Při užiti skenů a kopii skenů v tiskovinách Škody Auto a na webových stránkách Škoda Auto
bude Škoda Auto citovat zdroj skenů či kopii (uvede ,,Státní oblastní archiv v Plzni" nebo ,,SOA v Plzni".
Nebude-li zdroj citován, zavazuje se Škoda Auto uhradit za každý jednotlivý případ Archivu smluvní
pokutu 1 000 KČ.

2. Archiv souhlasí s tím, že Škoda Auto je oprávněna bezplatně využívat archiválie při své prezentaci na
sociálnIch sítích typu Facebook, Instagram atp., a to v podobě sdňeni fotografií a dalších archivních
dokumentů.

3. Archiv si vyhrazuje právo vydávat předchozí souhlas v případě zájmu o komerční vµžIvání archiválií
nebo jejich kopií třetí osobou pro účely její vlastní komerční prezentace.

4. Pokud se Archiv nevyjádří do 30 dnů od doručení žádosti ze strany Škoda Auto o uděleni souhlasu, má
se za to, že souhlasí. Žádosti o udělení souhlasu budou zasílány Archivu do jeho datové schránky.
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5. Podmínky tohoto článku se vztahujii na archiválie, které byly zdigitalizovány a zaslány Škoda Auto ještě
před uzavřením této smlouvy.

ČI. III.

Závěrečná ustanovení

1. Na žádost Škoda Auto je Archiv povinen prokázat, že je majitelem účtu, na který mají být hrazeny platby
podle této smlouvy, či jakéhokoli jiného účtu, který používá v obchodním styku se Škoda Auto. Do
náležitého prokázáni této skutečnosti je Škoda Auto oprávněna zadržet platby.

2. Archiv je povinen na žádost Škoda Auto sdělit aktuální stav otevřených účetních položek vzniklých ze
vzájemného obchodního styku, které jsou obsaženy v účetnictví Archivu k rozhodnému dni, a bude-li to
třeba vyjasnit a odsouhlasit rozpory se stavem obsaženým v účetnictví Škoda Auto.

3. V souladu s podmínkami rozhodného práva je Škoda Auto oprávněna provést jednostranné započteni
vzájemných pohledávek. Archiv není oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky z této smlouvy, je
oprávněn předat je Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

4. Škoda Auto umožni 10 pracovníkům Archivu prohlídku ŠKODA Muzea a jednoho z výrobních provozů
Škoda Auto každý rok, ve kterém bude trvat tato smlouva. Škoda Auto předá Archivu 2x trojsvazkové
dílo ,,Škoda Auto Kronika". Škoda Auto předá Archivu 2 výtisky všech v budoucnu vydaných tiskovin, o
historii Škoda Auto. Škoda Auto předá Archivu tiskové zprávy, které vydala a které se týkají historie.

5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Archiv se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným
zákonem.

6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní
strana obdrží po jednom vyhotovení.

7. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou formou; to pIati i pro vzdáni se požadavku
písemné formy.

8. Archiv i Škoda Auto mohou tuto smlouvu kdykoliv bez udáni důvodu vypovědět. výpovědní doba činí 2
měsíce ode dne doručeni výpovědi druhé smluvní straně do datové schránky.

9. Tato smlouva, jakož i právní vztahy vzniklé porušením této smlouvy, se řIdí právním řádem České
republiky.

Archiv

V Plzni,dne 4r? Ĺ "D (_

Škoda Auto

V Mladé Boleslavi, dne Kí. A
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