Dokumentační fondy NPÚ (příloha č. 5.2.)

Objednávka rozmnoženiny díla k neveřejnému užití
Číslo
rok
Poskytovatel:
Národní památkový ústav, ………………………………….
Objednatel:
Fyzická osoba:
Jméno a příjmení: ………………………………………………
Bytem: ………………………………………………………………..
Právnická osoba:
Název: …………………………………………………………………….
Sídlo či místo působení: ………………………………………….
IČO: …………………………………………………………………………..
Jednající: …………………………………………………………………
Objednávám níže uvedené rozmnoženiny k tomuto účelu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rozmnoženina díla

Evidenční číslo

Rozměr/druh
rozmnoženiny

Kusů

Přirážka

Cena/kus

Cena
celkem

Celkem:
V __________________________________dne_____________
_________________________________________
podpis objednatele
Schválil:_____________________________________
Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1,T+420-257 010 111, E epodatelna@npu.cz, IDDS: 2cy8h6t, IČO: 75032333

1

Dokumentační fondy NPÚ (příloha č. 5.2.)

Všeobecné smluvní podmínky užití rozmnoženin dokumentace

I.
a) Poskytovatel předal objednateli rozmnoženiny dle objednávky na straně 1 tohoto formuláře. Objednatel tyto
převzal a uhradil případnou odměnu poskytovateli.
b) Objednatel prohlašuje, že poskytovatelem předané rozmnoženiny, dle seznamu v objednávce, bude užívat
pouze a výlučně k účelu, uvedenému na str. 1 objednávky. Bere na vědomí, že poskytnutá rozmnoženiny děl
podléhají autorskému zákonu a nelze je bez souhlasu poskytovatele zveřejnit ani předat třetí osobě.
c) V případě, že nositelem autorských práv dokumentace, jejíž rozmnoženinu objednatel požaduje, není NPÚ, je
nutné pro jejich zveřejnění nejprve písemně vypořádat tato práva.
d) Objednatel bere na vědomí, že osobní údaje případně obsažené v předané rozmnoženině podléhají ochraně
dle zvláštních právních předpisů.
II.
Ujednání o smluvní pokutě
Poskytovatel a objednatel si sjednali, že pokud objednatel poruší své prohlášení tím, že použije rozmnoženiny
uvedené v na straně 1 této objednávky v rozporu s ustanovením článku I písm. b) těchto Všeobecných smluvních
podmínek, tj. jakkoliv jinak než bylo dohodnuto a sděleno při objednávce (zejména je použije pro podnikatelské
účely), zavazuje se uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši pětinásobku zaplacené ceny portfolia, nejméně
však 10.000,- Kč, za každé toto porušení. Objednatel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní
pokuty u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní
pokuty dle této objednávky jsou splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného objednateli. Uhrazením
smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
III.
Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci
„Ochrana osobních údajů“.

V __________________________________dne_________________

_____________________________

_________________________________

Poskytovatel

Objednatel
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