PROHLÁŠENÍ O VYROVNÁNÍ A ZŘEKNUTÍ SE NÁROKU

Prohlášení o vyrovnání a zřeknutí se nároku (tzv. „Prohlášení“) ze dne 28. února 2021, se uzavírá mezi
("stewal-group s.r.o.") a společnosti Mauritius Images ("Mauritius Images") a vztahuje se k následujícími
referenčnímu číslu: 5634-7988-6855.
1. Strany by tímto chtěly vyřešit tento spor ohledně nedovoleného používání obrázku/obrázků společnosti
Mauritius Images ze strany stewal-group s.r.o. s číslem obrázku / čísly obrázků 03037502 (dále jen
„obrázky“). Strany se dohodly na tom, že úhrada níže uvedené částky a toto prohlášení platí výhradně
jako vyrovnání mezi stranami a nejsou přiznáním porušení autorských práv nebo jiného nesprávného
chování ze strany stewal-group s.r.o., ani souhlasem s používáním obrázků ze strany společnosti
Mauritius Images.
2. Společnost Mauritius Images vlastní potřebná užívací práva k předmětným obrázkům, potvrzuje a
garantuje, že disponuje veškerými potřebnými právy a oprávněními, aby mohl uzavřít toto prohlášení
svým vlastním jménem.
3. stewal-group s.r.o. potvrzuje a garantuje, že disponuje veškerými potřebnými právy a oprávněními, aby
mohla uzavřít toto prohlášení svým vlastním jménem. stewal-group s.r.o. kromě toho potvrzuje a
garantuje, že nedojde k žádnému dalšímu používání obrázků bez toho, že by si předem vyžádal licenci, že
všechny zbývající kopie a použití obrázků budou po uzavření tohoto prohlášení neprodleně odstraněny a
že obrázky nebyly předány třetím osobám k dalšímu šíření, zejména, ale nikoli výhradně, zákazníkům,
klientům, koncovým spotřebitelům a přičleněným jednotkám nebo jiným třetím osobám.
4. stewal-group s.r.o. zaplatí společnosti PicRights jménem společnosti Mauritius Images částku ve
výši Kč3800.00. Tato platba je nezbytnou podmínkou pro zřeknutí se nároku uvedeného v odstavci 5,
takže ten nebude mít žádné právní účinky, dokud nebude platba provedena v plné výši. Částka je splatná
do 7 dní od uzavření této dohody.
5. S ohledem na platbu uvedenou v bodě (4) se společnost Mauritius Images, vlastním jménem zříká nároku
a výslovně zbavuje stewal-group s.r.o. veškerých pohledávek vůči stewal-group s.r.o., které vznikly do
dnešního dne používáním obrázků na webové stránce http://www.hrackyzadobrekacky.cz/. Strany
výslovně souhlasí s tím, že toto prohlášení o vyřízení není žádnou licencí na další užívání předmětných
obrázků ze strany stewal-group s.r.o. a ani je nelze takto interpretovat. Každé další použití vyžaduje
zvláštní písemnou licenci. Pokud není taková licence k dispozici, vyhrazuje si společnost Mauritius
Images výslovně právo uplatnit právní kroky proti používání obrázků, které bude nad rámec zde
uvedeného předmětného užívání. To platí pro jakékoli používání obrázků, k němuž dojde po datu této
dohody bez pravoplatné licence.
6. Úmyslem stran je, aby toto prohlášení zavazovalo také jejich právní předchůdce, nástupce, zástupce,
nabyvatele a reprezentanty.
7. Strany budou podmínky tohoto prohlášení uchovávat v tajnosti a nebudou je zveřejňovat (s výjimkou
právních nebo daňových poradců stran), pokud to nebude nezbytně nutné z právních důvodů.
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