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Podmínky využívání webové stránky www.allphoto.cz
Stránky www.allphoto.cz jsou domovskými stránkami společnosti
allphoto s.r.o.,
IČ 26179466, DIČ CZ26179466,
se sídlem v Domově 52, 130 00 Praha 3
zapsané v Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 77402 (dále „ALLPHOTO“), která tyto
Stránky provozuje.
Využíváním těchto webových stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek (dále „Podmínky
využívání“). V případě, že s těmito Podmínkami nesouhlasíte, je třeba, abyste tyto stránky (dále
„Stránky“) opustili, soubory zde obsažené nevyužívali a/nebo si neplatili služby s jejich využíváním
spojené.
Licence na jakýkoliv Obsah, který si z těchto Stránek stahujete, jako jsou (mimo jiné) různé soubory, v softwaru
obsažené nebo softwarem vytvářené obrazové materiály, nebo data se softwarem spojená (v dalším nesou
souhrnné označení „Obsah“), jsou vám udělovány společností ALLPHOTO. Stažením Obsahu se nemění jeho
vlastnický statut ani s ním spojená autorská práva. Takto získaný Obsah proto nejste oprávněni dále šířit ani
prodávat. Tyto stránky obsahují copyrightem chráněné obrazové materiály, (souhrnně „Obsah“), jejichž majitelem
je společnost ALLPHOTO nebo poskytovatelé příslušných licencí. Je nezákonné kopírovat, stahovat nebo šířit
jakýkoliv Obsah z těchto Stránek pro jiné než vlastní účely.
Grafická podoba kterýchkoliv webových stránek jež jsou vlastněny, provozovány, licencovány, řízeny nebo
jakýmkoliv způsobem spojovány s ALLPHOTO, je chráněna zákony České republiky a mezinárodními zákony,
stejně jako ostatními zákony na ochranu duchovního vlastnictví a nesmí být kopírována nebo jakkoli
napodobována jakožto celek ani jako dílčí část.
1. Povolené způsoby užití
1.a)
Touto smlouvou vám ALLPHOTO uděluje na 30 dnů neexkluzivní, nepřevoditelnou licenci na užití vámi
vybraných obrazových materiálů POUZE pro interní potřeby výběrů a/nebo pro vytváření předběžných
výtvarných návrhů. Od vybraného obrazového materiálu si ve svém osobním počítači můžete vytvořit pouze
jednu kopii elektronických dat pro vytváření předběžných výtvarných návrhů.
1.b)
Tímto souhlasíte, že po uplynutí Termínu ihned přestanete užívat obrazový materiál a zničíte jeho
elektronická data.
2. Zakázané způsoby využití
Není vám povoleno:
2.a)
Udělovat na obrazové materiály vlastní licence, dále je distribuovat, přenášet nebo je postupovat jako
takové nebo formou práva na jejich využívání.
2.b)
Rozkládat, dekompilovat kteroukoliv část obrazových materiálů
2.c)
Obrazové materiály kopírovat nebo množit, s výjimkou případů konkrétně
uváděných v odstavci
2.d)
Odstraňovat vyznačení copyrightu, obchodní značky nebo vodoznaku z kterýchkoliv míst, kde se na
obrazových materiálech nacházejí.

2.e)
Prezentovat obrazové materiály v jakémkoliv digitálním formátu nebo pro jakékoliv digitální použití ve
větším rozlišení než 72 dpi. Nedodržení tohoto zákazu bude považováno za pokus o redistribuci obrazových
materiálů, které je porušením podmínek této Smlouvy.
2.f)
Využívat obrazové materiály nebo kteroukoliv jejich část jako součást obchodní značky, servisní značky
nebo loga.
2.g)
Využívat obrazové materiály za účelem vytvářet konkurence společnosti ALLPHOTO.
2.h)
Využívat obrazové materiály v produktech nebo službách, kde mohou být použity bez příslušného
produktu nebo služby.
2.i)
Využívat obrazové materiály v jakémkoliv stahovatelném formátu určeném pro redistribuci, jako jsou
například šablony webových stránek, softwarové produkty, elektronicky šířená přání, atd.
2.j)
Využívat obrazové materiály způsobem, který by bylo možné považovat za hanlivý, pornografický,
urážlivý, nemorální, obscénní, podvodný nebo nezákonný, ať již cestou jejich technických úprav, připojením
doprovodného textu nebo jiným způsobem.
2.k)
Využívat obrazové materiály jako součást jakéhokoliv jiného použití, zahrnujícího některá citlivá témata
vymezená společností ALLPHOTO, jako jsou například veškeré sexuální záležitosti, sexuálně přenosné nemoci,
zneužívání omamných látek, alkohol, tabák, AIDS, rakovina, duševní choroby, homosexuální a alternativní
životní styly, fyzické a duševní týrání, bez předchozího písemného souhlasu ze strany ALLPHOTO. Užívání
obrazových materiálů v souvislosti s citlivými tématy se vztahuje jak na komerční, tak na vydavatelskou činnost.
Vypořádání práv modelu (model released) není zárukou udělení práv na použití obrazových materiálů v
souvislosti s citlivými tématy.
2.l)
Vytvářet zásoby nepoužitých materiálů a ukládat je pro budoucí použití.
3. Vymezení zodpovědnosti
3.a)
ALLPHOTO NERUČÍ ZA ŽÁDNÝ PRODUKT ANI SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACI, S VÝJIMKOU
PŘÍPADŮ, JEŽ JSOU UVÁDĚNÉ V LICENČNÍ SMLOUVĚ S KONCOVÝM UŽIVATELEM, KTERÁ TVOŘÍ
SOUČÁST DODÁVANÉHO SOFTWARU. V ROZSAHU UMOŽŇOVANÉM PLATNÝMI ZÁKONY JE OBSAH
WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČNOSTI DODÁVÁN „TAK JAK JE“. ZDE UVÁDĚNÉ ZÁRUKY JSOU
VÝSLOVNĚ NAMÍSTO VŠECH OSTATNÍCH ZÁRUK, AŤ JIŽ VÝSLOVNÝCH NEBO IMPLICITNÍCH, MIMO JINÉ
POKUD JDE O ZÁRUKY PŘESNOSTI, SPRÁVNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO
DANÉ ÚČELY A DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH ZÁKONŮ, PŘEDPISŮ A NAŘÍZENÍ, A TYTO ZÁRUKY JSOU
JEDINÉ, KTERÉ V SOUVISLOSTI SE STRÁNKAMI A JEJICH OBSAHEM SPOLEČNOST ALLPHOTO
POSKYTUJE.
3.b)
ALLPHOTO NEZARUČUJE, ŽE NA STRÁNKÁCH DOSTUPNÉ OBSAHY NEBO FUNKCE BUDOU
PROSTÉ JAKÝCHKOLIV CHYB, PŘERUŠENÍ, VYNECHÁNÍ, DEFEKTŮ, POČÍTAČOVÝCH VIRŮ ČI JINÝCH
POŠKOZUJÍCÍCH ELEMENTŮ, ANI ŽE BY NAPRAVILA JAKÉKOLIV CHYBY, OPOMENUTÍ NEBO DEFEKTY.
SAMI NA SEBE PŘEBÍRÁTE NÁKLADY SPOJENÉ SE SERVISEM, OPRAVAMI NEBO KOREKCEMI
PROVÁDĚNÝMI NA VAŠEM HARDWARU, SOFTWARU NEBO DALŠÍCH ZAŘÍZENÍCH
3.d)
SPOLEČNOST ALLPHOTO ANI ŽÁDNÝ Z JEJÍCH ÚŘEDNÍKŮ, ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ,
UDĚLOVATELŮ LICENCÍ, DODAVATELŮ NEBO DISTRIBUTORŮ NEBUDE ODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLIV
NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, EKONOMICKÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM
SOFTWARU NEBO NAOPAK NEMOŽNOSTÍ TENTO SOFTWARE UŽÍVAT, COŽ PLATÍ I V PŘÍPADECH, KDY
BYLA ALLPHOTO O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD INFORMOVÁNA. VÝŠE FINANČNÍ
ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI ALLPHOTO, JEJÍCH ÚŘEDNÍKŮ, ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ,
UDĚLOVATELŮ LICENCÍ, DODAVATELŮ A DISTRIBUTORŮ, NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘEKROČIT
VÝŠI ČÁSTKY, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA PŘÍSTUP NA STRÁNKY, ZA JEJICH VYUŽÍVÁNÍ NEBO ZA
PRODUKTY ČI JEJICH STAŽENÍ Z TĚCHTO STRÁNEK. VZHLEDEM K TOMU, ŽE JURISDIKCE NĚKTERÝCH
ZEMÍ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTÍ ZA NÁSLEDNĚ VZNIKLÉ NEBO VEDLEJŠÍ ŠKODY
NEPOVOLUJÍ, JE MOŽNÉ, ŽE SE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NA VÁS NEVZTAHUJÍ.
4. Dostupnost produktů
Produkty, služby a programy, které jsou na těchto Stránkách uváděné, nemusejí být ve vaší zemi dostupné.
Odkazy na jakékoliv produkty, služby nebo programy nezbytně neznamenají, že by ALLPHOTO hodlala tyto
produkty, služby nebo programy učinit ve vaší zemi dostupnými.

5. Odkazy na webové stránky třetích stran
Společnost ALLPHOTO uvádí odkazy na webové stránky třetích stran čistě pro vaše pohodlí. Žádným způsobem
nemá pod kontrolou spojení na tyto stránky ani stránky samotné. Nenese tedy za obsah těchto stránek žádnou
odpovědnost. Uvádění odkazů na stránky třetích stran v žádném případě neznamená souhlas ALLPHOTO s
jejich formou a obsahem.
5. Další legislativní informace
Tyto Podmínky využívání se řídí a musejí být chápány v souladu s platnými zákony České republiky. Obsahují
kompletní smlouvu zúčastněných stran ohledně využívání Stránek a nahrazují jakékoliv jiné předchozí písemné
či ústní dohody/domluvy mezi stranami v tomto směru a nelze je změnit nebo vypovědět pouze ústní cestou.
Neplatnost nebo nevymahatelnost kteréhokoliv z ustanovení, uváděných v rámci Podmínek využívání, neovlivní
žádným způsobem platnost či vymahatelnost ostatních zde uváděných ustanovení. ALLPHOTO si vyhrazuje
právo vaše využívání Stránek kdykoliv ukončit bez jakéhokoliv upozornění, pokud dojde k závěru, že některou z
Podmínek využívání nedodržujete. Po ukončení svého využívání Stránek jste povinni veškeré materiály, jež jste
z těchto Stránek získali, stejně jako veškeré kopie a příslušnou dokumentaci, zničit. ALLPHOTO si kromě toho
vyhrazuje právo tyto Stránky kdykoliv a bez předchozího upozornění měnit nebo zrušit.
6. Obchodní značky
Obchodní značka allphoto je registrovanou obchodní značkou společnosti ALLPHOTO či poskytovatelů
příslušných licencí. VŠECHNA PRÁVA, JEŽ NEJSOU EXPLICITNĚ UDĚLENA, JSOU VYHRAZENA.
®2019 allphoto s.r.o.

LICENČNÍ SMLOUVA K OBRAZOVÉMU MATERIÁLU
Tato smlouva se uzavírá mezi
firmou allphoto s.r.o.
se sídlem V Domově 52, 130 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl
C, vložka č. 77402 jako poskytovatelem na straně jedné (dále jen Poskytovatel)
a
Nabyvatelem, kterým je
- každý, kdo stahuje vizuální obsah z webových stránek www.allphoto.cz, nebo
- kdo doručil svoji objednávku Dodavateli, a který je specifikován na faktuře (daňovém dokladu), jehož je tato
podlicenční smlouva přílohou (dále jen Nabyvatel)

I. Účel a předmět smlouvy
1. Účelem této smlouvy je upravit práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající ze závazku
Poskytovatele poskytovat službu převodu licence k užítí obrazového materiálu v rozsahu daném jeho
činností a ze závazku Nabyvatele za takové plnění zaplatit Poskytovateli sjednanou odměnu.
2. Předmětem smlouvy je služba poskytnutí licence k obrazovému materiálu chráněnému autorským
zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění, ke kterému Poskytovatel na základě licenčních smluv s
jejich autory, poskytuje Nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (podlicence), a to předem
písemně sjednaným způsobem a v daném rozsahu, a to zejména co do způsobu užití, počtu
rozmnoženin, doby trvání práv a územního rozsahu práv.
II. Všeobecné podmínky licence
1. Poskytovatel prohlašuje, že je subjektem disponujícím databází obrazového materiálu, kterým disponuje
na základě licenčních smluv s jejich autory, a že je oprávněn k výkonu majetkových autorských práv k
tomuto obrazovému materiálu v takovém rozsahu, že jeho užití Nabyvatelem v rozsahu
předpokládaném touto smlouvou nemůže představovat neoprávněný zásah do práv a právem
chráněných zájmů autorů obrazového materiálu.

2.

3.

Tato licenční smlouva vzniká doručením elektronické objednávky zaslané Nabyvatelem na adresu
Poskytovatele – info@allphoto.cz a potvrzené Poskytovatelem, nebo vytvořením elektronické
objednávky vyplněné online na stránkách www.allphoto.cz. Součástí elektronické objednávky je i
oboustranně odsouhlasená výše smluvní odměny, a to konkrétně pro každý obrazový materiál, jakož i
rozsah oprávnění k užití.
Nabyvatel se zavazuje uvádět v tiráži „allphoto.cz“

III. Licenční podmínky vizuálního RF obsahu:
a. Na základě zakoupené licence je Nabyvateli dovoleno
1. Používat vizuální RF obsah libovolně mnohokrát, celosvětově, neomezeně jako součást reklamních a
propagačních materiálů, balení, multimediálních médií včetně webdesignu, vysílání, filmu / DVD a videa,
k publikování (včetně redakčních účelů), na materiály pro osobní nekomerční použití.
2. Vizuální RF obsah manipulovat, upravovat nebo oříznout;
3. Použít vizuální RF obsah jiným způsobem písemně schváleným Poskytovatelem
b. Na základě zakoupené licence není Nabyvateli dovoleno
1. poskytnout sublicenci k opětovnému získání licence, k pronájmu, k opětovnému prodeji RF obsahu třetí
osobě
2. Zkopírovat nebo publikovat vizuálního RF obsah do sítě nebo do tabulky nebo jiným způsobem
distribuovat nebo umožnit kterýkoliv z vizuálního RF obsahu distribuovat nebo používat
neautorizovaným uživatelem bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele nebo jeho
zplnomocněného zástupce.
3. Použít vizuálního RF obsah pro propagaci firmy, která prodává nebo licencuje vizuální obsah nebo jinak
soutěží Poskytovatelem;
4. Distribuovat, sublicencovat nebo dále prodávat vizuálního RF obsah třetím osobám s výjimkou pokud
vizuální RF obsah je nedílnou součástí Vámi vytvořeného produktu nebo webové stránky a to pouze v
rozsahu práva k takovému produktu;
5. Zobrazovat vizuální RF obsah v jakémkoliv digitálním formátu nebo pro jakékoli digitální použití v
jakémkoliv rozlišení větším než 72 dpi, jinak než pro ediční nebo předběžnou práci;
6. Začlenit vizuální RF obsah do loga, ochranné známky nebo servisní známky: můžete však použít
obrázek v souvislosti s dalšími aspekty Vašeho podnikání (např. na hlavičkový papír);
7. Používat vizuální RF obsah jakýmkoli způsobem, který by mohl být rozumně považován za
pornografický, hanlivý, urážlivý nebo jinak nezákonný
8. Používat vizuální RF obsah takovým způsobem, aby naznačovaly, že jakýkoliv model zobrazený na
obrázku osobně používá nebo podporuje produkt nebo službu;
9. Použít vizuální RF obsah zobrazující jakýkoli model v jakémkoli nepřiměřeně kontroverzním nebo
nelichotivém kontextu, pokud není doprovázen prohlášením, že osoba je model a vizuální RF obsah je
používány pouze pro ilustrační účely;
10. Vymazat nebo změnit symbol autorských práv, např. název nebo identifikační číslo nebo jakékoli jiné
informace z elektronického souboru, kterým je obraz dodán nebo z jakýchkoli kopií těchto souborů;
11. Manipulovat s vizuálním RF obsahem nebo jeho digitálním formátem tak, aby bylo možné zpětně
rozkládat nebo skládat jakoukoli část obrazu;
12. Zpřístupnit vizuální RF obsah nebo použít obraz v digitálním formátu, aby mohl být obraz využíván pro
více distribucí prostřednictvím šablon webových stránek, elektronických pozdravů nebo softwarových
produktů. Pokud vaše zamýšlené použití obrazu překročí uživatelská práva v této kapitole, kontaktujte
Poskytovatele.
13. Používat bez předcházejícího písemného souhlasu vizuální RF obsah v komerčních produktech, jako
jsou například ale nejen kalendáře, plakáty nebo pohlednice nebo jiné spotřební zboží, na obalech a pro
tisk na přání.

V. Licenční podmínky vizuálního RM obsahu - Jednorázové užití
(dále jen vizuální RM obsah)
1. Není-li ve faktuře uvedeno jinak, jsou všechny licence na vizuální RM obsah nevýhradní a udělovány
pro jednu publikaci, jednu velikost, jedno území, v jediném jazyce a po dobu jednoho (1) roku od data,
kdy byla vystavena příslušná faktura. Všechna práva, která nejsou Nabyvateli výslovně udělena, jsou
vyhrazena.
2. Licence udělená Nabyvateli na vizuální RM obsah je nepřenosná a nepřevoditelná a nesmí být
převedena ani postoupena nikomu bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. To znamená,
že jakákoliv práce, kterou Nabyvatel vytvoří pomocí vizuálního RM obsahu, musí být pro vlastní použití
Nabyvatele nebo pro použití jeho přímého zaměstnavatele nebo jeho klienta, který musí být koncovým
uživatelem jeho práce.
3. Na základě zakoupené licence není Nabyvateli dovoleno
4. Začlenit vizuální RM obsah do loga, ochranné známky nebo servisní známky: můžete však použít
obrázek v souvislosti s dalšími aspekty Vašeho podnikání (např. na hlavičkový papír);
5. Používat vizuální RM obsah jakýmkoli způsobem, který by mohl být rozumně považován za
pornografický, hanlivý, urážlivý nebo jinak nezákonný
6. Používat vizuální RM obsah takovým způsobem, aby naznačoval, že jakýkoliv model zobrazený na
obrázku osobně používá nebo podporuje produkt nebo službu;
7. Použít vizuální RM obsah zobrazující jakýkoliv model v jakémkoli nepřiměřeně kontroverzním nebo
nelichotivém kontextu, pokud není doprovázen prohlášením, že osoba je model a vizuální RM obsah je
používány pouze pro ilustrační účely;
8. Vymazat nebo změnit symbol autorských práv, např. název nebo identifikační číslo nebo jakékoli jiné
informace z elektronického souboru, kterým je obraz dodán nebo z jakýchkoli kopií těchto souborů;
9. Manipulovat s vizuálním RM obsahem nebo jeho digitálním formátem tak, aby bylo možné zpětně
rozkládat nebo skládat jakoukoli část obrazu;
10. Zpřístupnit vizuální RM obsah nebo použít obraz v digitálním formátu, aby mohl být obraz využíván pro
více distribucí prostřednictvím šablon webových stránek, elektronických pozdravů nebo softwarových
produktů. Pokud vaše zamýšlené použití obrazu překročí uživatelská práva v této kapitole, kontaktujte
Poskytovatele.
Redakční užití vizuálního RM obsahu
1. Vizuální obsah RM, který je omezen na redakční použití, nesmí být používán pro žádné komerční,
propagační, reklamní nebo merchandisingové použití bez předchozího písemného souhlasu
Poskytovatele.
2. Vizuální obsah RM omezený na redakční použití může být oříznut nebo jinak upraven pro technickou
kvalitu za předpokladu, že redakční integrita licencovaného materiálu není ohrožena, ale nesmí být za
žádných okolností pozměněna jinak.
3. Nabyvatel je oprávněn vytvořit pouze jednu (1) záložní kopii vizuálního RM obsahu s vysokým
rozlišením pouze pro účely bezpečnosti, a proto nesmí bez předchozího písemného souhlasu
Poskytovatele vytvořit žádnou další kopii vizuálního RM obsahu ve vysokém rozlišením.

VI. Dodání vizuálního obsahu
1. Vizuální obsah je Nabyvateli dodáván v digitální podobě.
2. Nabyvatel není oprávněn zpřístupňovat digitalizovanou podobu vizuálního obsahu nepovolaným
osobám. Nabyvatel je povinen zacházet s daty vizuálního obsahu tak, aby minimalizoval riziko zneužití
třetí osobou.

VII. Odměna za poskytnutí licence k vizuálního obsahu další náklady, platební podmínky
1. Za poskytnutí licence k obrazovému materiálu Nabyvatelem náleží Poskytovateli zprostředkovatelská
smluvní odměna ve výši dle oboustranně odsouhlasené elektronické objednávky uvedené v čl. III. 2)
této smlouvy.

2.
3.

Platba se provádí na základě Poskytovatelem vystavené faktury obsahující všechny náležitosti
daňového dokladu podle platných právních předpisů České republiky.
Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů České republiky.

VIII. Sankční ustanovení
1. Užije-li Nabyvatel obrazový materiál, aniž by došlo k uzavření licenční, příp. podlicenční smlouvy, nebo
užije-li záběr v rozporu s licenční smlouvou, může Poskytovatel požadovat kromě odměny za užití ve
výši ceny obvyklé též smluvní pokutu do výše dvojnásobku obvyklé odměny.
2. Pro případ prodlení Nabyvatele se zaplacením faktury vystavené v souladu s čl. IV., odst. 10 této
smlouvy se sjednává povinnost Nabyvatele zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné
částky.
3. Nárok Poskytovatele na náhradu případné škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní
pokuta vztahuje, není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

IX. Reklamační podmínky a odstoupení od smlouvy
1. Strany si ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže
strana, které bylo plněno, požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a strana, která plnila VI.
f. (a) je připravena takovou vadu odstranit; VI. f. (b) bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost
směřující k odstranění vady; VI. f. (c) v takové činnosti řádně pokračuje; a VI. f. (d) v rozumném čase a
řádně vadu odstraní či předmět plnění vymění za bezvadný.
2. Pokud Nabyvatel nabyl licenci v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnost, je tento Nabyvatel
oprávněn odstoupit od Licence ve lhůtě do 5-ti dnů od data vystavení faktury, a to po zaplacení částky
ve výši 50% z ceny uvedené na faktuře. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnost doručením písemného
oznámení o odstoupení Dodavateli. V případě, že Nabyvatel nabyl licenci je soukromá osoba,
odstoupení od smlouvy se řídí platnými předpisy Nového občanského zákoníku, § 1829 zákona č.
89/2012 Sb. v platném znění.6.2
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od poskytnutí licence v případě, že Uživatel užije licencovaný
obrazový materiál v rozporu se sjednanou licencí, nebo jinak poruší podmínky této smlouvy. Odstoupení
je účinné okamžikem písemného doručení oznámení o odstoupení Nabyvateli.

X. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti stažením obrazového materiálu z webových stránek
www.allphoto.cz, anebo akceptací objednávky doručené na adresu Poskytovatele. Oprávnění
Nabyvatele užít obrazový materiál se sjednává s odkládací podmínkou zaplacení sjednané odměny za
poskytnutí licence k užití takového snímku.
2. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními
stranami. Práva z této smlouvy nesmějí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé
strany.
3. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze
stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.
4. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že ke splnění peněžitého dluhu dle této smlouvy nelze použít
směnku.
5. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na
ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
6. Účastníci se zavazují, že v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy vynaloží veškeré úsilí k tomu,
aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou.
7. Spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v její souvislosti budou řešeny na území České republiky a
dle zákonů České republiky.
8. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její podstatnou náležitost je nebo se
stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních

ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a
vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Strany se zavazují v rámci této smlouvy
nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým
novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat
předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a
tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek
nebo jeho část, Strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým
novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat
předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě
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