
Autorská právA A Autorské mAteriály
1. obecná ustAnovení
1.1. Autorská práva k obsahu titulů vydávaných společ-
ností Časopisy pro volný čas s.r.o. se sídlem Táborská 
979/5, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 26422964, OR: MS 
v Praze, oddíl C, vložka 81066 vykonává vydavatel (dále 
jen ČVČ). Jakékoli užití částí nebo celku, zejména roz-
množování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým 
nebo elektronickým) i v  jiném než českém jazyce bez 
písemného souhlasu vydavatele je zakázáno.
1.2. ČVČ pro zpracování obsahu svých titulů využívá 
mimo autorských materiálů svých pracovníků také au-
torské materiály externích spolupracovníků, fotobank 
a jiných agentur poskytujících obsahové materiály.

2. Autorské mAteriály zprAcovávAné 
prAcovníky ČvČ
2.1. Autorská práva vykonává vydavatel. Podrobnosti 
jsou řešeny vnitřními předpisy a dohodami ČVČ.

3. Autorské mAteriály dodávAné 
externími spoluprAcovníky
3.1. Při pořízení autorských materiálů je vždy s autorem 
dohodnut titul pro zveřejnění, způsob a rozsah zveřejně-
ní. Pokud není dohodnuto jinak, vždy se předpokládá, 
že je dohodnuto jednorázové užití materiálů a to v titu-
lech tištěných i v jejich elektronických podobách. Opa-
kované užití musí být vždy nově dohodnuto.

4. Autorské mAteriály poskytnuté 
v souvislosti se soutěžemi A jinými 
obdobnými Akcemi
4.1. Poskytne-li účastník soutěže a  jiné obdobné akce 
v souvislostí se svou účastí v této akci materiály, které 
mohou být pokládány za autorské materiály (například 
fotografie, texty, kresby apod.), uděluje tím ČVČ sou-
hlas k užití těchto materiálů v titulech vydávaných ČVČ 
v souvislosti s  touto akcí a v  reklamních materiálech 
na tuto akci nebo obecně na tituly ČVČ.
4.2. Totéž platí pro materiály, které čtenáři zašlou ČVČ 
v souvislosti s čtenářskými dopisy, galeriemi a obdob-
nými redakčními rubrikami.
4.3. Toto oprávnění autor uděluje ČVČ bezplatně, není-li 
stanoveno jinak, a to pro použití na neomezeném území, 
bez množstevního omezení a na dobu 70 let.
4.4. Takto poskytnuté autorské materiály nemusí ČVČ 
zveřejnit.

5. potvrzení Autorských A práv A práv 
nA ochrAnu osobnosti
5.1. Autoři podle obou předchozích bodů poskytnutím 
autorských materiálů potvrzují, že jsou mají oprávnění 

tyto autorské materiály poskytnout, že mají veškerá au-
torská práva a rovněž, že poskytnutím těchto příspěvků 
nejsou porušována práva na ochranu osobnosti napří-
klad zobrazených osob ani nikoho jiného.

6. ochrAnA osobních údAjů
6.1. V případě autorských materiálů připravených pra-
covníky ČVČ nebo jeho přímými externími spolupra-
covníky se zpracovávají pouze osobní údaje poskytnuté 
na základě souhlasu se zveřejněním v dohodnutých titu-
lech, dohodnutým způsobem a v dohodnutém rozsahu. 
Autorské materiály jsou před zveřejněním předkládány 
subjektům údajů k autorizaci.
6.2. Osobní údaje jsou zpracovávány pro dohodnutý 
termín zveřejnění a dále po dobu 70 let po zveřejnění 
autorského materiálu.
6.3. V  případě autorských materiálů poskytnutých 
v souvislosti se soutěžemi a  jinými obdobnými akce-
mi odpovídá poskytovatel takových materiálů za to, že 
na poskytnuté autorské materiály daly subjekty osob-
ních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů 
ve smyslu podmínek dohodnutých pro užití takového 
autorského materiálu.
6.4. Osobní údaje jsou zpracovávány pro stanovený ter-
mín zveřejnění a dále po dobu 70 let po zveřejnění tako-
vého materiálu.
6.5. Pro ochranu osobních údajů dále platí Zásady vy-
davatele k ochraně a zpracování osobních údajů.
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