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LICENČNÍ SMLOUVA (NEVÝHRADNÍ) 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Jméno: Jiří 

Příjmení: Valíček  

nar.:  7. března 1949 

IČ: 12706051 

bydlištěm, místem podnikání: 

Kostelní Lhota 97 

289 12  Sadská 

     

(dále jen „poskytovatel“ – na straně jedné) 

 

a 

Jméno:       

Příjmení:       

Název:       

nar.:       

IČ:      

bydlištěm / se sídlem / místem podnikání:  

          

 

(dále jen „nabyvatel“ – na straně druhé) 

 

tuto  

Licenční smlouvu: 

I. 

Předmět smlouvy 

 

Poskytovatel prohlašuje, že je autorem a zároveň majitelem výlučných autorských majetkových práv k ..... 

kusům fotografií (dále jen „Dílo”), jež jsou vyspecifikovány v příloze č. 1 této smlouvy. 

Poskytovatel touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v 

ujednaném omezeném rozsahu, a to za účelem       

Touto smlouvou poskytuje poskytovatel jako autor díla nabyvateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít v 

původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to ke všem způsobům užití ve smyslu ust. § 12 a násl. 

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů, které jsou v souladu s účelem užití díla vymezeného výše. 

Nabyvatel se zavazuje za poskytnutou licenci poskytovateli zaplatit níže sjednanou jednorázovou odměnu v 

souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě. 

II. 

Odměna 

 

Smluvní strany se dohodly, že licence podle této smlouvy se poskytuje bezúplatně. 



Smluvní strany se dohodly, že za poskytnutí licence zaplatí nabyvatel poskytovateli ve lhůtě 7 dnů po uzavření 

smlouvy jednorázovou odměnu ve výši ............. Kč (slovy: ................... korun českých) na účet poskytovatele č. 

ú. .............................. vedený u ................ banky. 

 

III. 

Forma poskytnutí díla 

Poskytovatel se zavazuje při podpisu této smlouvy poskytnout dílo na CD nebo DVD nosiči, popřípadě jinými 

prostředky v digitální podobě v kvalitě vyspecifikované v příloze č. 1. 

IV. 

Konkrétní povinnosti stran 

Poskytovatel touto smlouvou uděluje nabyvateli nevýhradní licenci k výkonu práva dílo užít způsobem a za 

podmínek stanovených v této smlouvě. Poskytovatel je nadále oprávněn k výkonu práva, ke kterému udělil 

nevýhradní licenci, jakož i poskytnout tutéž licenci třetí osobě. 

Nabyvatel je oprávněn dílo, jeho název či označení autora jako poskytovatele upravit, vždy však musí být 

označení autora zachováno 

Nabyvatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem a zařadit dílo do díla souborného. 

Nabyvatel je oprávněn licenci postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti jen s předchozím písemným souhlasem 

poskytovatele. 

Nabyvatel není povinen licenci využít ani poskytnout poskytovateli na své náklady rozmnoženinu díla z 

rozmnoženin nabyvatelem pořízených na základě této licence. 

V. 

Trvání a zánik smlouvy 

 

Licence k předmětu této smlouvy se poskytuje na dobu určitou a to od       do       

Smluvní strany si mohou sjednat případné prodloužení licence písemným dodatkem k této smlouvě. 

Smluvní strany mohou tuto smlouvu předčasně ukončit pouze na základě písemné dohody. 

Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že mu nebude přes splnění všech 

smluvních povinností z jeho strany vyplacena odměna ve výši stanovené v čl. II. této smlouvy, a to ani v 

dodatečném termínu jím písemně určeném, který nesmí být kratší než 14 dnů. 

VI. 

Závěrečné ustanovení 

 

Tato smlouva je vyhotovena ve       stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom. 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

Práva a povinnosti smluvních stran neupravená touto smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, 

zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávní, smlouvu si před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí 

a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 V       dne:                                V       dne:      

 

 

 ...............................                                              .................................. 
    Poskytovatel                                                                Nabyvatel 

  

  

 


