
Níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavřeli

1. Barbora KULICHOVÁ, nar. 03. 05. 1995
se sídlem Lesní 790, Chodov, 357 35
IČO 07879989
(dále jen jako „Zadavatel“)

a

2.

(dále jen jako „Partner“)
(dále společně jen jako „Smluvní strany“)

OBCHODNÍ SMLOUVU O BARTEROVÉ SPOLUPRÁCI
podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

Čl. I.
Předmět a účel smlouvy

1. Účelem uzavření  této  smlouvy je  vzájemné poskytnutí  plnění  mezi  smluvními  stranami
specifikované v této smlouvě.

2. Smluvní strany touto smlouvou upravují vzájemná práva a povinnosti vznikající z plnění
„barterového obchodu“, kterým se rozumí vzájemná protiplnění smluvních stran vyplývající
z této smlouvy.

Čl. II.
Povinnosti smluvních stran

1. Předmětem této smlouvy je ze strany Zadavatele povinnost poskytnout následující plnění:

1. Dodání  náušnic  (dále  také  „Produkt“)  Partnerovi  po  podpisu  této  Smlouvy,  a  to
prostřednictvím dopravce.

2. Uhrazení poštovného u dopravce. Dopravcem pro účely této Smlouvy se rozumí Česká
pošta, nebo Zásilkovna.

2. Partner se zavazuje ke splnění povinnosti poskytnout následující plnění:

1. Poskytnout minimálně dvě fotografie v digitální podobě (ve formátu jpg, TIFF, PNG či
JPEG) o rozlišení alespoň 1500 px na 1500 px, na nichž je Produkt dobře viditelný, a to
nejdéle  do  14  dnů  od  dodání  Produktu.  První  fotografie  musí  zobrazovat  Produkt
v detailu,  kdy alespoň 30 % plochy fotografie  zabírá  celý Produkt.  Druhá fotografie
musí zobrazovat celý obličej Partnera, který produkt využívá způsobem, jakým se běžně
užívá, tedy má dodanou náušnici v uchu.

3. Obě smluvní strany mohou předmětné fotografie využívat k vlastní propagaci a případně
umožnit dalším třetím osobám jejich další užití, jak je specifikováno níže v této Smlouvě.
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Partner podpisem této Smlouvy výslovně prohlašuje, že souhlasí následným užíváním
a šířením  fotografií,  na  nichž  je  vyobrazen  obličej  Partnera  nebo  jeho  část,
Zadavatelem. Součástí fotografie mohou být věci vlastněné Partnerem či s ním všeobecně
spojované. Fotografie může být dále upravována osobou Zadavatele, retušována, doplněna
o textové části či jinak upravena. O konečné podobě fotografie rozhoduje Zadavatel.

4. Pouze s výhradou omezení uvedených v čl. III. této Smlouvy poskytuje Partner Zadavateli
povolení  k  užití  fotografií,  které  je  rozsahem  časově  neomezené,  rozsahem  místně
neomezené, obsahově neomezené. 

5. Povolení k užití fotografií je uděleno k následujícím účelům 

1. k vlastní prezentaci Produktů Zadavatele v síti Internet, v časopisech, knihách a dalším
tisku;

2. komerčním/reklamním/obchodním účelům;

3. publikačním/ilustračním účelům;

4. uměleckým/výstavním účelům (např. prodej uměleckých děl);

5. ke všem účelům, pro které příslušná ustanovení právních předpisů nevyžadují souhlas
osoby s užitím fotografií.

6. Partner se trvale a v plném rozsahu zříká nároků na další plnění z případného užití fotografií.

7. Partner  bere  na  vědomí,  že  může  souhlas  s  užitím  fotografií  později  odvolat.  V
takovém  případě  ale  bere  Partner  rovněž  na  vědomí,  že  není  vyloučena  jeho
odpovědnost  za vznik  povinnosti  k  náhradě  způsobené  škody,  kterou  způsobí
porušením své smluvní povinnosti.

Čl. III.
Omezení použití

Fotografie mohou být Zadavatelem nebo třetí osobou upraveny a užity jen za předpokladu,
že nepoškodí důstojnost a dobré občanské či profesní jméno Partnera.

Čl. IV.
Autorská práva

Zaznamenal-li či zaznamená Zadavatel jakýkoliv umělecký výkon Partnera, který je chráněn
ustanoveními autorského zákona, Partner mu tímto uděluje oprávnění tento umělecký výkon
zaznamenaný ve formě podle této Smlouvy neomezeně a opakovaně užívat ve smyslu § 71
autorského zákona.

Čl. V.
Odměna

Zadavatel převádí vlastnické právo k poskytnutému Produktu s právními účinky ke dni, kdy
dojde ke splnění povinností Partnera tak, jak je specifikováno výše v této Smlouvě.
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Čl. VI.
Ukončení závazku

1. Tato  Smlouva  může  být  ukončena  písemnou  dohodou  Smluvních  stran.  K  ukončení
Smlouvy písemnou  dohodou  se  vyžaduje  písemný konsensus  Smluvních  stran.  Součástí
dohody o ukončení musí být vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů vč. pohledávek
a dluhů vyplývajících z této Smlouvy.

2. Kterákoli smluvní strana má právo tuto smlouvu písemně vypovědět bez výpovědní doby,
pokud nedojde k řádnému plnění dle této Smlouvy.

Čl. VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato  smlouva  nabývá  platnosti  a  účinnosti  dnem  jejího  podepsání  oběma  smluvními
stranami. Tato smlouva může být měněna po vzájemné dohodě jen postupně číslovanými
písemnými dodatky.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Zadavatel
obdrží jeden a Partner jeden.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pozorně přečetly, je jim znám její obsah
a na důkaz projevu svobodně a vážně míněné vůle připojují své podpisy.

V dne V dne

……………………………. …………………………….

Zadavatel Partner
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