
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 

k rozmnožování dodaných datových, obrazových či audio souborů a dalších materiálů (dále jen materiálů“) k titulu 
 

název: ……………………………………………….……………....…………………………………………..…. 

druh rozmnožovaných materiálů: …………………………………..…………………    počet kusů: ..………… 
 

které bylo objednáno jménem firmy 
 

název: ……………………………………………….……………....…………………………………………..…. 

adresa: ……………………………………………….……………....…………………………………………..…. 

IČ (RČ): ……………………………………………….……………....…………………………………………..…. 
 

zastoupené kontaktní osobou 
 

jméno: ……………………………………………….……………....…………………………………………..…. 

funkce: ……………………………………………….……………....…………………………………………..…. 

(dále jen „objednatel“) 
 

u firmy ERKOtyp, spol. s r. o. 

 Velehradská 22, 130 00 Praha 3 
 IČ 25101226 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Objednatel zastoupený výše uvedenou kontaktní osobou oprávněnou jednat za objednatele prohlašuje, že: 

 

- je výhradním vlastníkem autorských práv ke všem materiálům dodaným k reprodukci nebo že objednateli byla 

všemi vlastníky práv poskytnuta práva na reprodukci a distribuci těchto materiálů a v případě, že tyto materiály 

jsou dílem chráněným ve smyslu autorského zákona, má souhlas autora(ů) k jejich užití, rozmnožování a 

distribuci podle § 14 Zákona 121 / 2000 Sb., že všechna práva autorů a autorských umělců jsou vypořádána a 

že rozmnožováním dodaných materiálů není dotčeno právo třetích osob; 

- neudělil výhradní licenci nebo nepostoupil výše uvedená práva jakékoliv další straně a že předmětné materiály 

neporušují autorská nebo jakákoliv jiná práva třetích osob; 

- materiály neobsahují nic, co by bylo možné posuzovat jako nezákonné, obscénní či v rozporu s dobrými mravy; 

- přebírá za zhotovitele plnou právní i materiální odpovědnost za veškeré škody a řízení uplatňující nároky na 

odškodné a všechny právní výlohy a jiné náhrady vzniklé z případného porušení (nepravdivosti) výše 

uvedených skutečností; 

- na žádost zhotovitele poskytne všechny nezbytné informace, potvrzení či jiné dokumenty a smlouvy (např. 

licenční ), které bude zhotovitel oprávněně požadovat k případnému posouzení výše uvedených skutečností; 

- dává zhotoviteli souhlas, že může jakékoliv otázky související např. s oprávněností objednatele vyrábět 

rozmnoženiny, s vlastnictvím práv atd. konzultovat se všemi příslušnými organizacemi a institucemi chránící 

autorská práva (např. BSA, OSA, BIEM atd.), kdy v takovém případě zhotovitel uveřejní pouze informace 

nezbytné k vyřešení problému; 

-  souhlasí s tím, že zhotovitel může v případě pochyb či nejasností zadržet na dobu nezbytně nutnou k jejich 

objasnění (např. k zjištění vlastnických práv) část nebo všechny objednatelem dodané materiály jakož i hotové 

rozmnoženiny a výrobky; 

- si řádně prohlášení přečetl, rozumí mu, bere jej na vědomí a že si je vědom i všech právních postihů a trestně-

právních důsledků vyplývajících z nepravdivosti tohoto prohlášení; 

- pověřuje zhotovitele výrobou rozmnoženin dodaných materiálů. 

 

V ……………………………………………………………………….……….... dne ………….……………….…. 
 

podpis: ……………………………………………….……………....…………………………………………..…. 


