LIC ENČN Í SM LOUVA
Smluvní strany:
Jméno a příjmení, nebo název/obchodní firmy:…………………………………………………
Bydliště nebo sídlo:…………………………………………….………………………….….…
Rodné číslo/číslo OP nebo IČ: ………………………………………………………….………
Zastoupený (kým, funkce) ……………………………………………………………………...
Bankovní spojení: ……………………………………………………………………...……….
Číslo účtu: ……………………………………………………………………...……………….
Dále jen poskytovatel licence

a

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………….
Bydliště nebo sídlo: …………………………………………………………………………….
Rodné číslo/číslo OP nebo IČ: ………………………………………………………….………
Zastoupený (kým, funkce): ……………………………………………………………….…….
Dále jen nabyvatel licence

uzavírají podle § 46 a násl zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
zákona č.81/2005 Sb., licenční smlouvu v tomto znění:

I.
Poskytovatel touto smlouvou poskytuje nabyvateli na základě jeho žádosti podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů následující
informaci : __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(dále jen „informace“), která je předmětem ochrany práva autorského.
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II.
Poskytovatel prohlašuje, že vykonává majetková práva k informaci, uvedené v článku I této
licenční smlouvy. Poskytovatel dále prohlašuje, že uděluje nabyvateli oprávnění k výkonu
práva informaci užít (licenci)
1. ke všem způsobům užití uvedeným v § 12 odst. 4autorského zákona / k těmto způsobům
užití :___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ .**
2. v následujícím rozsahu _______________________________________________ . ***

Licence se nabyvateli poskytuje jako nevýhradní / výhradní. ****

III.
Na základě ujednání obou smluvních stran se licence poskytuje bezúplatně.

IV.
První vztahy touto licenční smlouvou výslovně neupravené se řídí autorským zákonem.
Tato licenční smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má povahu
originálu. Z těchto vyhotovení obdrží poskytovatel po třech a nabyvatel jedno vyhotovení.
Veškeré změny této licenční smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných
dodatků. Případná ústní ujednání smluvních stran nemají ve vztahu k obsahu smlouvy žádný
právní význam.
Poskytovatel i nabyvatel shodně prohlašují, že se seznámili s obsahem této licenční smlouvy
a že ji uzavřeli svobodně a vážně, bez nátlaku.
Tato licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V ……………………………….
Dne …………………………….

V ……………………………….
Dne …………………………….

……………………………………….

………………………………………

Poskytovatel

Nabyvatel
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* právnická osoba uvede v záhlaví licenční smlouvy: název, jméno a příjmení statutárního
orgánu oprávněného jednat jejím jménem, sídlo, IČ, DIČ (bylo-li jí přiděleno), bankovní
spojení a číslo účtu

** licence může být udělena ke všem způsobům uvedeným v § 12 odst.4 autorského zákona
nebo jen k některým z nich (v tomto případě je třeba tyto způsoby užití v licenční smlouvě
vyjmenovat). Smlouvu je třeba v tomto ustanovení upravit s ohledem na konkrétní
případ.

*** licence může být co do rozsahu omezená (množstevně, územně nebo časově) nebo
neomezená. Smlouvu je třeba v tomto ustanovení upravit s ohledem na konkrétní případ.

**** licence nebo podlicence se podle § 14a odst.3 zákona o svobodném přístupu
k informacím poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případu, kdy je výhradní licence pro
další šíření poskytované informace nezbytná, a současně je to ve veřejném zájmu. Smlouvu je
třeba v tomto ustanovení upravit s ohledem na konkrétní případ

***** právnická osoba uvede jméno a příjmení statutárního orgánu
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