VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO UZAVŘENÍ
LICENČNÍ ČI JINÉ OBDOBNÉ SMLOUVY PRO AUTORY REKLAMY A JINÝCH DĚL S JEJICH
ZADAVATELI
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky") obsahují úpravu práv a povinností smluvních stran pro
smlouvy uzavřené podle těchto Podmínek, kde na jedné straně vystupuje společnost The Future Bakery s.r.o.,
IČO: 241 68 858, se sídlem Praha 7, Holešovice, Osadní 774/35, PSČ 170 00 jako zprostředkovatel (dále jen
„Zprostředkovatel") a na straně druhé jakákoli fyzická či právnická osoba v postavení autora / zhotovitele
návrhu/návrhů reklamy či jiného díla (dále jen „Autor"), coby zájemce o prezentaci jím navrhovaného řešení
reklamy či jiného díla poptávaného příslušným zadavatelem reklamy či jiného díla (dále jen „Zadavatel"), obojí
prostřednictvím internetového portálu www.futurebakery.cz, a dále o zprostředkování případné navazující
příležitosti uzavřít se Zadavatelem licenční či obdobnou smlouvu ohledně užití navrhovaného řešení reklamy či
jiného díla Zadavatelem.
1.2. Zprostředkovatel je provozovatelem internetového portálu www.futurebakery.cz, jehož cílem a smyslem je
založení internetové platformy pro zadavatele reklamy či jiných děl a autory reklamních sdělení či jiných děl, v
jejímž rámci by zadavatelé reklamy či jiných děl prezentovali své poptávky po reklamních sděleních či jiných
prvcích reklamy (slogany, názvy, headliny, ale také fotografie, grafická řešení atp.) anebo po jiných, reklamních
ale i nereklamních, dílech (vše dále jen „Dílo") pro své reklamní a propagační kampaně či jiné aktivity nebo
účely a autoři Děl by v návaznosti na takovou poptávku prezentovali své nabídky Díla pro konkrétního
Zadavatele. Zadavatelům takto bude Zprostředkovatelem zprostředkována možnost zvolit si podle svého uvážení
z širšího výběru takové Dílo, které jim bude nejlépe vyhovovat, a takové Dílo využít pro svou reklamní kampaň
či jinou aktivitu nebo jiný účel na základě příslušné (Zprostředkovatelem zprostředkovávané) licenční či jiné
obdobné smlouvy. Autorům pak takto bude Zprostředkovatelem zprostředkována možnost prezentovat svá
autorská díla, ale i díla, která nemají charakter díla autorského ve smyslu autorského zákona, přímo Zadavatelům
a, v případě zájmu ze strany konkrétního Zadavatele, inkasovat za své Dílo odměnu ve formě licenčního či
obdobného poplatku (za vytvoření Díla a poskytnutí oprávnění k jeho užití), a to rovněž na základě příslušné
(Zprostředkovatelem zprostředkovávané) licenční či jiné obdobné smlouvy.
1.3 Za podmínek dále stanovených bude v rámci portálu www.futurebakery.cz každému Autorovi umožněno
provedení registrace (bližší podmínky takové registrace viz níže), přičemž úspěšnou registrací dochází mezi
Zprostředkovatelem a Autorem k uzavření tzv. rámcové smlouvy o zprostředkování ve smyslu těchto Podmínek
(dále jen „Smlouva o zprostředkování"), tj. k uzavření smlouvy, kterou se Zprostředkovatel zavazuje pro
Autora zajistit možnost zveřejnit stanoveným způsobem a za stanovených podmínek prostřednictvím portálu
www.futurebakery.cz návrh řešení Díla v reakci na poptávku na takové Dílo (řešení Díla) zveřejněné na
uvedeném portálu Zadavatelem a zprostředkovat tak Autorovi příležitost případně uzavřít s příslušným
Zadavatelem smlouvu ohledně jeho návrhu řešení daného Díla.
2. REGISTRACE / UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
2.1 Účastnit se na předmětné platformě www.futurebakery.cz v pozici Autora, tj. stát se Autorem a mít právo
uzavřít se Zprostředkovatelem Smlouvu o zprostředkování mohou pouze (a) všechny fyzické osoby, které
dosáhly věku 15-ti let, jsou plně svéprávné a splní další podmínky stanovené níže a (b) řádně založené a
existující právnické osoby, které splní další podmínky stanovené níže, přičemž vždy platí, že v každém případě
uvedené osoby musí být skutečnými autory příslušného návrhu řešení Díla (pokud jde o osoby fyzické) s plným
oprávněním v neomezeném rozsahu nakládat se všemi právy ohledně všech návrhů řešení Díla, které budou
prostřednictvím platformy www.futurebakery.cz předkládat včetně oprávnění poskytnout Zadavateli licenci (či
jiné obdobné

oprávnění k užití Díla) v rozsahu a za podmínek zde stanovených, anebo musí být (pokud jde o osoby právnické)
osobami jinak plně oprávněnými v neomezeném rozsahu nakládat se všemi právy ohledně všech návrhů řešení
Díla, které budou prostřednictvím platformy www.futurebakery.cz předkládat včetně oprávnění poskytnout
Zadavateli licenci (či jiné obdobné oprávnění k užití Díla) v rozsahu a za podmínek zde stanovených.
2.2 Každá osoba, která má zájem stát se Autorem se musí registrovat prostřednictvím internetu, a to tak, že na
internetových (webových) stránkách www.futurebakery.cz řádně vyplní tam připravený formulář a následně
potvrdí správnost, úplnost a pravdivost vyplněných údajů kliknutím na příslušná pole, která se v návaznosti na
vyplnění údajů objeví. Ve formuláři musí správně, úplně a pravdivě vyplnit všechny své následující povinné
údaje:
a) jméno a příjmení / obchodní firma;
b) datum narození / identifikační číslo;
c) kontaktní e-mailová adresa;
d) kontaktní telefonní číslo;
e) své PSČ
f) země
g) pohlaví
h) potvrzení dovršení 15-ti let a svéprávnosti;
i) souhlas se zpracováním osobních a dalších údajů a těmito Podmínkami;
j) číslo bankovního účtu; a
k) přístupové heslo (a potvrzení přístupového hesla); heslo musí obsahovat alespoň jeden velký znak, jeden malý
znak a jednu číslici.
Nevyplní-li řádně v přihláškovém formuláři všechny shora uvedené povinné údaje, nebude dané osobě
umožněna registrace a nestane se tak Autorem. Po úplném vyplnění registračního formuláře bude
Zprostředkovatelem tomu, kdo má zájem stát se Autorem, zaslán e-mail s tzv. linkem (odkaz Aktivovat účet),
kliknutím na nějž příslušný zájemce aktivuje svůj účet na stránkách www.futurebakery.cz.
Okamžikem úspěšné aktivace účtu se daná osoba stává Autorem a dochází k uzavření tzv. rámcové smlouvy o
zprostředkování mezi Autorem a Zprostředkovatelem, přičemž po dobu trvání této rámcové Smlouvy o
zprostředkování má Autor právo za podmínek stanovených těmito Podmínkami využívat platformu
www.futurebakery.cz k prezentaci svých návrhů řešení Díla ve vztahu ke konkrétním poptávkám Zadavatelů
ohledně jejich Díla, přičemž každým vložením / umístěním prezentace (Díla) Autorem na tuto platformu, resp.
akceptací takového umístění ze strany Zprostředkovatele (viz níže) dochází mezi Autorem a Zprostředkovatelem
k uzavření dílčí smlouvy o zprostředkování, která se řídí rámcovou Smlouvou o zprostředkování, resp. těmito
Podmínkami. Po úspěšné aktivaci účtu bude Autorovi vytvořen jeho tzv. profil/účet, prostřednictvím kterého
bude Autorovi umožněn přístup do příslušných částí platformy www.futurebakery.cz jeho se týkajících. Autor
je povinen přihlašovací údaje (heslo) důkladně utajovat a chránit, zejména před ztrátou, vyzrazením či zneužitím,
a nese plnou odpovědnost za případnou ztrátu, vyzrazení či zneužití. Jakoukoliv ztrátu, vyzrazení či zneužití
kteréhokoliv přihlašovacího údaje je Autor povinen bezodkladně oznámit Zprostředkovateli. Zprostředkovatel
nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, vyzrazení či zneužití kteréhokoliv přihlašovacího údaje ani za případné
škody či jinou újmu v důsledku toho Autorovi vzniklé.
2.3 Bez ohledu na cokoliv v těchto Podmínkách uvedené si Zprostředkovatel vyhrazuje právo dle své výlučné
volby jakýkoliv návrh zájemce o registraci (tj. o to stát se Autorem) odmítnout i bez uvedení důvodu.
2.4 Každý zájemce o registraci jakožto Autor, ale i každý Autor je vždy v rámci jakéhokoliv užití platformy
www.futurebakery.cz (zejména v rámci registrace, zadávání/umisťování návrhů řešení Díla a v komunikaci se
Zprostředkovatelem i Zadavateli) povinen uvádět pravdivé a úplné údaje. Zprostředkovatel však nenese žádnou
odpovědnost za správnost či úplnost žádných takových údajů.
2.5 (Registrovaný) Autor, který má zájem o prezentaci svého návrhu řešení konkrétní poptávky Díla zveřejněné
Zadavatelem na www.futurebakery.cz, se způsobem a za podmínek uvedených níže s využitím identifikace své
e-mailové adresy a přístupového hesla přihlásí do příslušného elektronického systému na stránkách
www.futurebakery.cz a po přihlášení bude moci do systému umístit svůj příslušný návrh řešení daného Díla;
takovým umístěním příslušného návrhu řešení Díla Autor výslovně souhlasí s podmínkami příslušného tzv.
briefu / projektu (dále jen „brief') Zadavatele poptávky ohledně daného Díla a zavazuje se na výzvu Zadavatele
(či Zprostředkovatele) bez zbytečného odkladu uzavřít za daných podmínek se Zadavatelem písemnou smlouvu

ohledně svého návrhu řešení obsahující zejména licenci či jiné obdobné oprávnění k jeho užití Zadavatelem či
případně jinými osobami Zadavatelem specifikovanými v briefu.
Zprostředkovatel je následně oprávněn (nikoliv však povinen) posoudit, že příslušný takto umístěný návrh řešení
Díla splňuje náležitosti briefu i další podmínky stanovené těmito Podmínkami, a pokud bude mít za to, že
nikoliv, je oprávněn daný návrh řešení z www.futurebakery.cz odstranit (ohledně takového Díla pak nedojde k
uzavření dílčí zprostředkovatelské smlouvy). V každém případě však platí, že Zprostředkovatel není povinen
umožnit finální zveřejnění návrhu řešení či je z www.futurebakery.cz odstranit, pokud má důvodně za to, že
návrh je v rozporu s těmito Podmínkami (viz zejména čl. 4).
Po úspěšném dokončení případné procedury dle předchozího odstavce (která bude obvykle trvat 3 pracovní dny
od okamžiku řádného a úplného uploadování návrhu Autora, případně do 3 pracovních dnů od okamžiku
uploadování návrhu doplněného/upraveného) Zprostředkovatel stanoveným způsobem na www.futurebakery.cz
zpřístupní návrh příslušnému Zadavateli. Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že Autorovi nebude umožněno
zveřejnění (ani editování) návrhu řešení Díla vztahujícího se k danému briefu na www.futurebakery.cz po
uplynutí lhůty k předkládaní návrhů řešení v takovém briefu (či jinak Zadavatelem nebo Zprostředkovatelem)
stanovené.
Hodnocení jednotlivých návrhů řešení Díla provede Zadavatel ve lhůtě stanovené v příslušném briefu podle
svého výlučného uvážení a podle své výlučné úvahy zvolí vítězný návrh či návrhy (nebo neurčí jako vítězný
žádný návrh). Pokud Zadavatel zvolí nějaký vítězný návrh či návrhy řešení Díla, bude Autora (Autory) takového
návrhu informovat Zprostředkovatel prostřednictvím e- mailu (viz také čl. 5.2). Neurčí-li příslušný brief jinak,
platí, že v případě, kdy Zadavatel zvolí více než jeden vítězný návrh, náleží každému z autorů vítězného návrhu
řešení Díla odměna ve výši uvedené v briefu.
2.6 Vyplněním údajů do formuláře k registraci i umístěním návrhů řešení Díla vždy Autor prohlašuje a
potvrzuje, že všechny jím zadané údaje jsou správné, úplné a pravdivé a dále, že Autor splňuje obecné podmínky
pro účast na platformě ve smyslu tohoto čl. 2, a že výslovně a bezpodmínečně souhlasí s těmito Podmínkami (a
dále také, že se důkladně seznámil a souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami platnými pro Zadavatele,
kteří se platformy účastní, jejichž text je také zveřejněn na www.futurebakery.cz), zavazuje se Podmínky
dodržovat a prohlašuje, že se s nimi předem v plném rozsahu seznámil a že jim rozumí; pokud je či se stane toto
prohlášení Autora nepravdivým, nesprávných či neúplným (byť i jen v části) nebo pokud poruší tyto Podmínky
jakýmkoli jiným způsobem, je Zprostředkovatel oprávněn odmítnout provedení registrace Autora, a pokud již
byla provedena, je oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od příslušné rámcové Smlouvy o zprostředkování s
daným Autorem a od všech dílčích zprostředkovatelských smluv a/nebo kdykoliv zrušit jeho registraci v systému
a/nebo odstranit ze systému jakýkoli návrh a jiná sdělení Autora či jiný závadný prvek.
2.7 V případě, že Autor zapomene (ztratí) přístupové heslo, může kliknutím na link ZAPOMENUTÉ HESLO
aktivovat zaslání zprávy na jím určenou e-mailovou adresu, která bude obsahovat nově vygenerované heslo
(generované nové heslo může Autor po přihlášení opět sám změnit). V případě, že Autor uvede nesprávnou emailovou adresu, bude o tom informován zobrazením výrazné tzv. hlášky na stránkách www.futurebakery.cz.
3 DOBA TRVÁNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ, PROVIZE
3.1. Každá dílčí smlouva o zprostředkování mezi Zprostředkovatelem a Autorem je uzavírána na dobu 6 měsíců,
avšak neskončí dříve, než uplyne lhůta, která je určena Zadavatelem v jeho briefu jako doba pro vyhodnocení
předložených návrhů příslušného Díla.
3.2 Zprostředkovatel poskytuje své služby pro Autora bezúplatně; to však neplatí v případě porušení ze strany
Autora jeho závazku exkluzivity (viz č. 8 níže), kdy Autor bude povinen Zprostředkovateli uhradit
odměnu/provizi ve výši a za podmínek v čl. 8 stanovených.
3.3 Pro vyloučení pochybností Autor prohlašuje a uznává, že umístěním příslušného návrhu Autora řešení Díla v
příslušné sekci na stránkách www.futurebakery.cz Zprostředkovatel splnil svou povinnost obstarat pro Autora
příležitost uzavřít příslušnou smlouvu/smlouvy ve smyslu čl. 1.3 těchto Podmínek.
4. POŽADAVKY NA NÁVRHY ŘEŠENÍ DÍLA
4.1 Obsah žádného návrhu řešení Díla (ani žádná jeho část či prvek) ani jeho umístění na webové stránky
www.futurebakery.cz nesmí být v rozporu s těmito Podmínkami, platnými právními předpisy či jinými
aplikovatelnými normami a kodexy anebo dobrými mravy.

4.2 Bez ohledu na cokoliv v těchto Podmínkách uvedené si Zprostředkovatel vyhrazuje právo dle své výlučné
volby kdykoliv kterýkoliv návrh Autora na řešení Díla odmítnout (včetně odmítnutí umístit jej na
www.futurebakery.cz) či pokud již k umístění došlo, odstranit jej ze stránek www.futurebakery.cz.
4.3 Autor prohlašuje a zavazuje se, že každý jeho návrh řešení Díla je a bude přípustný v souladu s těmito
Podmínkami, nezasahuje ani nebude zasahovat do práv žádné třetí osoby (zejména práv osobnostních a/nebo
autorských a souvisejících) ani nebude v rozporu s platnými právními předpisy ani dobrými mravy.
4.4 Autor je plně odpovědný za obsah všech svých příspěvků (návrhu řešení Díla). Autor v této souvislosti
prohlašuje a zavazuje se, že je výlučným autorem každého návrhu řešení Díla, s plným oprávněním v
neomezeném rozsahu nakládat se všemi právy ohledně nich, včetně oprávnění poskytnout Zadavateli licenci či
jiné obdobné oprávnění v rozsahu a za podmínek zde stanovených, anebo (pokud jde o osoby právnické) jinak
plně oprávněný v neomezeném rozsahu nakládat se všemi právy ohledně všech návrhů řešení Díla, včetně
oprávnění poskytnout Zadavateli licenci či jiné obdobné oprávnění v rozsahu a za podmínek zde stanovených.
4.5 Autor nesmí na webové stránky www.futurebakery.cz umístit, a Zprostředkovatel si vyhrazuje právo
odmítnout umístění, jakéhokoliv návrhu řešení Díla či jakéhokoli jiného příspěvku Autora (vizuálního,
audiovizuálního či textového) kteréhokoli Autora a právo odstranit kterýkoliv návrh či jakýkoliv příspěvek
kteréhokoliv Autora ze stránek www.futurebakery.cz, pokud je a/nebo bude neslučitelný s platnými právními
předpisy a jinými normami, dobrými mravy a/nebo těmito Podmínkami. Za takové nepřípustné návrhy/příspěvky
budou považovány zejména ty, které nesouvisejí se zadáním Zadavatele, které jsou urážlivé nebo hanlivé,
obsahují prvky pornografie či odkazy na erotické nebo obdobné výrobky nebo služby, zobrazující alkohol
(ledaže jde o reklamu na alkohol), cigarety a/nebo jiné tabákové výrobky (ledaže jde o reklamu na tabákové
výrobky) či omamné a/nebo psychotropní látky anebo jejich konzumaci, obsahující reklamu či propagaci služby
poskytované Autorem či výrobku vyráběného Autorem, které jsou vulgární, hanobící národ, etnickou skupinu,
rasu, (náboženské nebo politické) přesvědčení a/nebo sexuální orientaci, podněcující k nenávisti vůči skupině
osob nebo k omezování jejich práv a svobod, podněcující násilí proti skupině obyvatelů a/nebo proti jednotlivci
či násilí zobrazující nebo jej jinak podněcující, obsahující poplašnou zprávu, podněcující k spáchání trestného
činu či přestupku, zasahující do práva na ochranu osobnosti či jiného práva třetí osoby, či které jsou v rozporu s
Kodexem reklamy nebo jinými aplikovatelnými kodexy.
4.6 Návrhy řešení Díla musí dále splňovat veškeré technické podmínky stanovené Zadavatelem zejména v
příslušném briefu. Pokud bude příslušný návrh řešení Díla vybrán Zadavatelem k dalšímu nakládání, je Autor
povinen dodat Zadavateli návrh případně upravený podle případných zvláštních podmínek Zadavatelem
stanovených; v takovém případě bude mít Autor nárok na odměnu za takové další práce, a to ve výši, jaká bude
dohodnuta přímo mezi ním a Zadavatelem (totéž platí i pro případné udělení licence či jiného obdobného
oprávnění k takto upravenému dílu).
4.7 Bez ohledu na shora uvedené se však výslovně stanoví, že Zprostředkovatel neodpovídá za obsah žádného
návrhu řešení Díla ani jiného příspěvku Autora. Autor bere na vědomí a souhlasí s tím, že za obsah svých návrhů
a jiných příspěvků a jejich soulad s těmito Podmínkami, právními a jinými aplikovatelnými předpisy a dobrými
mravy je plně odpovědný Autor.
4.8 Autor bere na vědomí a souhlasí s tím, že brief může být ze strany Zadavatele ve lhůtě pro vyhodnocení
návrhů řešení Děl průběžně upřesňován, konkretizován.
5. LICENCE / OPRÁVNĚNÍ K UŽITÍ DÍLA
5.1 Autor svým umístěním návrhu řešení Díla do příslušné sekce na stránkách www.futurebakcry.cz poskytuje
Zprostředkovateli a jeho administrátorovi/administrátorům, oprávnění, aby zpřístupnil daný návrh příslušnému
Zadavateli, a to případně i opakovaně, s využitím jakýchkoli technických prostředků či přístupových cest (tj. ať
již umožněním přístupu Zadavatele do profilu Autora či kopírováním nebo přesunutím příslušného návrhu na
server Zadavatele či jinak). Toto oprávnění poskytuje Autor bezúplatně a na dobu neurčitou, bez množstevního
omezení.
5.2 Autor dále svým umístěním návrhu řešení Díla do příslušné sekce na stránkách www.futurebakery.cz
poskytuje s účinností k okamžiku, ve kterém Zprostředkovatel jakýmkoliv způsobem poprvé zpřístupní daný

návrh příslušnému Zadavateli, poskytuje příslušnému Zadavateli bezúplatnou licenci k užití návrhu (či kterékoliv
jeho části či složky, ať již v původní podobě či po jakémkoliv zpracování, spojení, zásahu či jiné změně), a to
bez ohledu na to, zda Dílo má charakter díla autorského či nikoli, přičemž Zadavatel je oprávněn návrh jakkoliv
zpracovat, zasahovat do něj, dělit jej na části či složky, spojit jej či zařadit do jiných autorských či jiných děl atp.
v souvislosti s posuzováním vhodnosti návrhu pro Zadavatelem stanovený účel, a to ke všem způsobům užití,
zejména způsobům užití ve smyslu § 12 a násl. autorského zákona,, bez omezení množstevního či teritoriálního.
Zadavatel není povinen udělenou licenci (či jiné obdobné oprávnění) využít nebo v budoucnu využívat. Licence
podle tohoto článku se uděluje na dobu určitou do dne, který je příslušným Zadavatelem v jeho tzv. briefu
zveřejněném na stránkách www.futurebakery.cz určen jako poslední den lhůty pro vyhodnocení předložených
návrhů řešení daného Díla. Pokud však nejpozději do konce této lhůty Zprostředkovatel Autorovi
prostřednictvím e-mailu či jinak písemně sdělí, že jeho návrh Zadavatel zvolil jako návrh pro něj vhodný s tím,
že má zájem jej dále užít, s účinností k okamžiku doručení tohoto sdělení Autorovi Autor uděluje Zadavateli
licenci (či jiné obdobné oprávnění) k užití daného návrhu podle čl. 5.3 níže.
5.3 V případě stanoveném v posl. větě předchozího čl. 5.2 Autor poskytuje příslušnému Zadavateli úplatnou
(výše odměny a způsob a podmínky její úhrady jsou stanoveny v příslušném briefu Zadavatele) výhradní licenci
(či jiné obdobné výhradní oprávnění) k užití návrhu řešení daného Díla (či kterékoliv jeho části či složky, ať již v
původní podobě či po jakémkoliv zpracování, spojení, zásahu či jiné změně), a to bez ohledu na to, zda Dílo má
charakter díla autorského či nikoli, přičemž Zadavatel je oprávněn návrh jakkoliv zpracovat, zasahovat do něj,
dělit jej na části či složky, spojit jej či zařadit do jiných autorských či jiných děl, zveřejnit jej v jakýchkoli
médiích atp. pro Zadavatelem stanovený účel, a to ke všem způsobům užití, zejména způsobům užití ve smyslu §
12 a násl. autorského zákona, bez omezení množstevního, časového (tj. v případě díla autorského po celou dobu
trvání majetkových práv k Dílu) či teritoriálního. Zadavatel není povinen udělenou licenci či jiné obdobné
oprávnění) využít nebo v budoucnu využívat. Zadavatel může oprávnění tvořící součást poskytnuté licence,
jakož i veškerá a/nebo kterákoli ostatní nabytá oprávnění poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě formou
podlicence či formou postoupení licence; v této souvislosti se vylučuje aplikace § 2364 odst. 2 občanského
zákoníku. Zadavatel je oprávněn tak učinit úplatně i bezúplatně, opakovaně bez jakéhokoli množstevního či
jiného omezení a je oprávněn tak učinit i ohledně jen některých oprávnění získaných dle těchto Podmínek
odděleně či jen ohledně části předmětu těchto oprávnění. Zadavatel je oprávněn takto udělit podlicenci
i s právem další podlicence či podlicenci a stejně tak je oprávněn postoupit práva s právem jejich dalšího i
opakovaného postoupení; k uvedenému uděluje Autor Zadavateli svůj souhlas a současně souhlasí také s tím, že
jeho autorství či jiné podílení se na realizaci Díla nemusí Zadavatel uvádět a ani není povinen poskytnout Autoru
rozmnoženinu díla. Autor není oprávněn odstoupit od této licenční či jiné obdobné smlouvy pro nečinnost
Zadavatele (vylučuje se aplikace § 2378 a násl. občanského zákoníku) ani pro změnu přesvědčení Autora
(vylučuje se aplikace § 2382 občanského zákoníku) a není oprávněn takovou smlouvu vypovědět; v této
souvislosti se vylučuje zejména aplikace § 2370 občanského zákoníku. Autor nemá právo na autorskou
korekturu; pro vyloučení pochybností se vylučuje aplikace § 2385 občanského zákoníku.
5.4 Autor souhlasí a zavazuje se pro případ, že bude Zadavatelem vybrán jeho návrh řešení Díla (viz čl. 5.2 a
5.3), a to bez ohledu na jiná ustanovení tohoto čl. 5, uzavřít se Zadavatelem písemnou smlouvu, v jejímž rámci
stvrdí veškeré své souhlasy, oprávnění, licenci, prohlášení a závazky, které jsou obsaženy v těchto Podmínkách
(zejména v tomto čl. 5), a jejímž předmětem bude mimo jiné poskytnutí také výhradní úplatné (jde o úplatu ve
smyslu čl. 5.3 shora) licence či jiného obdobného oprávnění ke zveřejnění a užití daného návrhu ve smyslu shora
uvedeném (viz čl. 5.3 shora), a to nejpozději do 5-ti dnů ode dne, ve kterém bude Autoru doručena písemná
smlouva uvedeného obsahu (návrh na uzavření smlouvy) či výzva k jejímu uzavření.
5.5 Autor, jehož návrh bude případně Zadavatelem vybrán, je povinen poskytnout Zadavateli veškerou rozumně
požadovanou součinnost, zejména v souvislosti s uzavřením písemné smlouvy ve smyslu čl. 5.4 shora.
5.6 V souvislosti s uvedeným Autor bere na vědomí, že umístění návrhu řešení Díla je pro něj závazné, tedy že je
povinen v případě zvolení jeho návrhu Zadavatelem povinen Zadavateli poskytnout oprávnění k užití Díla, jak
shora popsáno, a od tohoto svého závazku není oprávněn odstoupit, vypovědět jej či jej jinak jednostranně zrušit
či jej neplnit. V případě porušení této povinnosti Autor nese odpovědnost za veškeré škody a újmy, které tím
Zadavateli či Zprostředkovateli vzniknou.
6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracování osobních údajů je předmětem souhlasu účastníka v samostatném dokumentu ve smyslu Nařízení
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů (GDPR), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a rovněž v souladu se zákonem
č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.
7. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
1. 7.1 Zprostředkovatel nenese ve vztahu k Autoru žádnou odpovědnost za jednání ani opomenutí žádného
Zadavatele. Zprostředkovatel tak zejména žádným způsobem neodpovídá ani neručí Autorovi za žádné porušení
smluvních ani jiných podmínek ze strany žádného Zadavatele. V této souvislosti se také vylučuje ust. § 2452
občanského zákoníku.
7.2 Zprostředkovatel není povinen Autora žádným způsobem informovat o žádných skutečnostech v souvislosti s
žádným Zadavatelem, není povinen jakkoli působit na žádného Zadavatele, aby ve vztahu k Autorovi plnil
jakékoliv své závazky, není povinen uchovávat jakékoli doklady ani data, zejména v souvislosti s příslušným
briefem a/nebo návrhem/návrhy Díla Autora.
7.3 Autor nemá žádný právní nárok na zařazení jeho návrhu řešení Díla do systému, tj. nemá právní nárok na
uzavření (rámcové) Smlouvy o zprostředkování a ani dílčí zprostředkovatelské smlouvy se Zprostředkovatelem,
a nemá ani právní nárok na to, aby jeho návrh řešení Díla byl Zadavatelem jakkoliv vybrán.
7.4 Zprostředkovatel není povinen řídit se pokyny Autora.
7.5 Zprostředkovatel není odpovědný za případnou přechodnou nefunkčnost webových stránek
www.futurebakery.cz.
7.6 Autor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích (např. Zadavatelů), o nichž se případně
dozvěděl v souvislosti se svou účastní v rámci platformy www.futurebakery.cz, které nejsou veřejně přístupné.
8. EXKLUZIVITA
8.1 Autor není oprávněn bez výslovného písemného souhlasu Zprostředkovatele přímo kontaktovat žádného
Zadavatele, o němž se dozvěděl od Zprostředkovatele v souvislosti se Smlouvou o zprostředkování (a to ani v
budoucnu), a nabízet mu jakoukoli spolupráci, uzavřít s ním jakoukoliv dohodu či smlouvu či mu poskytovat
jakékoliv plnění (zejména ohledně jakéhokoliv návrhu reklamního sdělení či jiného kreativního či jiného díla),
pokud nejde o smlouvu/plnění zprostředkované Autorovi v rámci existující řádné Smlouvy o zprostředkování. V
případě, že Autor poruší shora uvedené závazky, má Zprostředkovatel nárok na zaplacení provize od Autora ve
výši v místě a čase obvyklé, přinejmenším však ve výši 5 % z hodnoty příslušného Autorova plnění
poskytnutého v rozporu s tímto závazkem exkluzivity. V případě porušení shora uvedeného závazku je
Zprostředkovatel také oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od příslušné (rámcové) Smlouvy o
zprostředkování či dílčí zprostředkovatelské smlouvy, zrušit registraci příslušného Autora v systému a odstranit
všechny jeho návrhy/příspěvky ze stránek www.futurebakery.cz.
9. ZÁNIK SMLOUVY O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
9.1 Smlouvu o zprostředkování mezi Zprostředkovatelem a Autorem je možné ukončit na základě jejich
vzájemné písemné dohody (přičemž písemná forma se považuje za dodrženou i případě dohody uzavřené
prostřednictvím elektronické - emailové komunikace).
9.2 Zprostředkovatel je oprávněn od Smlouvy o zprostředkování odstoupit v případech stanovených v těchto
Podmínkách. Odstoupení může být realizováno i prostřednictvím elektronické emailové komunikace
9.3 Z jiných než shora uvedených důvodů od Smlouvy o zprostředkování odstoupit nelze.
9.4 Žádnou Smlouvu o zprostředkování (a ani dílčí zprostředkovatelskou smlouvu) nelze vypovědět, nestanoví-li
tyto Podmínky jinak.
9.5 Zprostředkovatel a Autor výslovně vylučují aplikaci § 2453 občanského zákoníku.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1 Součástí každé (rámcové) Smlouvy o zprostředkování a každé dílčí zprostředkovatelské smlouvy uzavřené
na základě těchto Podmínek se stávají tyto Podmínky. Každá Smlouva o zprostředkování a dílčí smlouva se řídí
českým právem; v souladu s § 1765 odst. 2 NOZ však Autor přebírá a přijímá nebezpečí změny okolností v době
po uzavření Smlouvy o zprostředkování a každé dílčí zprostředkovatelské smlouvy.
10.2 Tyto Podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách www.futurebakery.cz.
10.3 Zprostředkovatel si vyhrazuje výlučné právo dle své vlastní úvahy rozhodovat o všech otázkách týkajících
se projektu futurebakery popsaného v úvodních ustanovení těchto Podmínek podle vlastního uvážení.
Zprostředkovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či zrušit tyto Podmínky a kdykoli omezit, odložit, přerušit,
změnit nebo zrušit daný projekt jako takový (tj. zejména provoz internetových stránek vyww.futurebakery.cz);
ve smyslu § 1752 občanského zákoníku se v této souvislosti sjednává, že případnou takovou změnu
Zprostředkovatel oznámí Autorovi bez zbytečného odkladu e-mailem, přičemž Autor má právo změnu
odmítnout a Smlouvu o zprostředkování z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 1 měsíce, avšak
výpovědní doba v žádném případě neskončí před uplynutím poslední lhůty, která je určena Zadavatelem v jeho
již zveřejněném briefů (briefech) jako doba pro vyhodnocení předložených návrhů díla, pokud Autor svým
Dílem (Díly) soutěží o takové aktivní poptávky (poptávku) Zadavatele.
Future Bakery s.r.o.

