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SMĚRNICE
O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ UMĚLECKÝCH DĚL
ZE SBÍRKY OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC
I.
Obecné ustanovení
Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace (dále jen „OGL“) poskytuje na základě žádosti o fotografie
uměleckých děl ze sbírek OGL nebo fotografie detailů uměleckých děl ze sbírek OGL (dále jen „fotografie“) a
souhlas k jejich reprodukování za účelem prezentace sbírek OGL, zhodnocení sbírek OGL, vědeckého
poznání, kulturní výchovy a jiného nekomerčního a komerčního využití.

II.
Podmínky pro poskytnutí a souhlas s jednorázovým užitím fotografie uměleckého díla
1. Fotografie a souhlas s jejím užitím se poskytují na základě žádosti, která je přílohou této směrnice. Žádost
o poskytnutí fotografie může být doručena OGL poštou nebo prostřednictvím elektronického formuláře
umístěného na webových stránkách OGL.
2. Fotografie smí být použita výlučně pro účely, které jsou uvedeny v žádosti.
3. Fotografie nesmí být poskytnuta třetí osobě.
4. Fotografie nesmí být použita opakovaně.
5. Kopie nebo výtisk díla, pro něž byla fotografie uměleckého díla ze sbírky OGL použita, bude bezplatně
poskytnuta OGL pro vlastní potřebu (knihovna, archiv). Dílem se rozumí výtisk katalogu, knihy nebo jiné
odborné práce, článek v tištěných médiích, CD, DVD nebo jiná forma komerčního nebo nekomerčního
zpracování díla. Tato povinnost se vztahuje i na žadatele, kterým byl podklad pro reprodukci zpoplatněn,
stejně tak i na žadatele, jimž byla poskytnuta tzv. náhledová fotografie.
6. Při využití fotografie v díle žadatel uvede copyright v této podobě:
„© Oblastní galerie Liberec“.
7. O výjimkách označení fotografie v díle rozhoduje ředitel OGL.

III.
Poplatky
1. Žadateli o fotografii bude účtován poplatek za pořízení rozmnoženiny v této výši:
a) 0,- Kč za digitální fotografii ve formátu JPG (JPEG) v rozlišení 640 × 480 pixelů (tzv. náhledová),

b) 600,- Kč za digitální fotografii ve formátu TIF v minimálním rozlišení 3000 × 2000 pixelů.
2. Za reprodukční právo na jednorázové užití fotografie pro komerční účely je stanoven poplatek ve výši 600,Kč.
3. Pořízení rozmnoženiny dle čl. III., bodu 1. této směrnice a souhlas s jednorázovým užitím fotografie pro
účely odborné a vědecké (katalogy a další tiskoviny související s výstavou, uměnovědné, vědecké a
odborné časopisy, sborníky, samostatné studie, monografie, slovníková literatura, diplomové a disertační
práce apod.) se nezpoplatňuje.
4. Od poplatku za pořízení rozmnoženiny dle čl. III., bodu 1. této směrnice jsou dále osvobozena školní
zařízení, charitativní akce, propagace OGL jinými osobami apod.
5. Poplatky musí být uhrazeny předem bankovním převodem na účet č. 3338-461/0100.

IV.
Fotografie uměleckých děl chráněných zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon
1. OGL smí poskytovat fotografie děl, která jsou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v těchto
případech:
a) má-li OGL s držitelem autorských práv uzavřenu tzv. licenční nebo podlicenční smlouvu, může
poskytnout fotografii na účely a za podmínek uvedených v čl. III., bodu 3.,
b) prokáže-li se žadatel písemným souhlasem oprávněného držitele autorských práv s užitím díla pro
daný účel, v takovém případě pořízení rozmnoženiny (fotografie) podléhá poplatku dle čl. III., bodu
1. této směrnice.
2. Žadatel o fotografii nese plnou zodpovědnost za dodržení zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

V.
Porušení povinností
Nedodrží-li žadatel podmínky dle čl. II. této směrnice, může OGL přistoupit k vymáhání náhrady škody, která mohla
vzniknout OGL.

VI.
Účinnost
1. Touto směrnicí se ruší směrnice č. 6/2014/OO
2. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 12. 2015

Mgr. Jan Randáček
ředitel
Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace

V Liberci 1. 12. 2015

Příloha ke směrnici č. Směrnice č. 9/2015/OO o poskytování fotografií uměleckých děl ze sbírky Oblastní galerie
Liberec, příspěvkové organizace
Žádost o poskytnutí fotografie uměleckého díla ze sbírek Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace
a souhlas s jejím použitím
Žadatel:

…………………………………………………………………..

Jméno a příjmení:

…………………………………………………………………..

Firma:

…………………………………………………………………..

Adresa:

…………………………………………………………………..

Datum narození/IČ:

…………………………………………………………………..

Telefon:

…………………………………………………………………..

Email:

…………………………………………………………………..

Umělecké dílo, jehož fotografii požadujete:
……………………………………………………………………………
…………………………………………………
Účel (vhodné zaškrtněte):
a) studijní,
b) vědecká práce,
c) komerční – upřesněte, zda se jedná o knihu nebo jiné užití (viz čl. III., bod 2. Směrnice č.
9/2015/OO):
…...………………………………………………….
d) jiný – upřesněte:

………………………………………………………

Přesná specifikace a vymezení tématu:
…................................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................
Požadované rozlišení fotografie (vhodné zaškrtněte/označte):
a) digitální fotografie ve formátu JPG (JPEG) v rozlišení 640 × 480 pixelů (tzv. náhledová),
b) digitální fotografie ve formátu TIF v minimálním rozlišení 3000 × 2000 pixelů.
V …………………………. dne ……………… .

…………………………
Podpis
Poskytovatel fotografií:
Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace
Masarykova 723/14
460 01 Liberec 1
T: 485 106 321
E: oblgal@ogl.cz
IČ: 00083267
DIČ: CZ00083267 (Oblastní galerie Liberec není plátcem DPH!)

Bajzíková Helena, Bc.
Brožová Miroslava
Čeřovský Roman
Gamperová Blanka
Habánová Anna, M.A., Ph.D.
Hulínská Beáta, Ing.
Kašková Petra, MgA.
Kroupová Markéta, Mgr.
Křečková Petra, MgA.
Machálek Přemysl
Poiselová Hedvika
Stanovská Šárka, Mgr.
Surmajová Eva
Štěpanovičová Zuzana, Mgr.
Trojan Jaroslav, Bc.A.
Vostřáková Marcela

