LICENČNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany
1.1 (Firma či jméno a příjmení):
(doplnit)
sídlo či trvalé bydliště:
(doplnit)
IČO či RČ:
(doplnit)
bankovní spojení: (doplnit), číslo účtu: (doplnit)
(dále také jen „poskytovatel“)
a
1.2 (Firma či jméno a příjmení):
(doplnit)
sídlo či trvalé bydliště:
(doplnit)
IČO či RČ:
(doplnit)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)
zastoupen/a:
(doplnit), (funkce doplnit)
bankovní spojení: (doplnit), číslo účtu: (doplnit)
(dále také jen „nabyvatel“)
poskytovatel a nabyvatel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako
„smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Výhradní licenční smlouvu
2. Úvodní ustanovení
2.1

2.2

Poskytovatel je výlučným vlastníkem autorských práv k fotografiím, předmětu této
smlouvy, (dále jen dílo“). Je oprávněn dílem samostatně a bez jakýchkoliv omezení
nakládat, a to bez právních vad takovéhoto jednání.
Poskytovatel touto licenční smlouvou hodlá poskytnout nabyvateli oprávnění
k výkonu práva autorského k užívání díla (dále také jen „licenci“). Nabyvatel má
zájem získat od poskytovatele licenci v souladu a za podmínek ujednaných touto
licenční smlouvou.

3. Předmět smlouvy
3.1

Předmětem této licenční smlouvy je poskytnutí oprávnění k výkonu práva autorského
dílo užít všemi způsoby užití, jež povaha díla připouští v neomezeném rozsahu v
původní nebo zpracované či jinak změněné podobě.

4. Rozsah užití licence

4.1
4.2
4.3

Nabyvatel je oprávněn licenci užívat samostatně.
Nabyvatel je oprávněn licenci užívat bez jakýchkoliv omezení.
Nabyvatel je oprávněn licenci užívat jen na území České republiky.

5. Postoupení licence
5.1

Nabyvatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele licenci
postoupit třetí osobě, byť jen zčásti. Nabyvatel je povinen sdělit poskytovateli bez
zbytečného odkladu, že licenci postoupil, jakož i osobu postupníka.

6. Výhradní licence
6.1

Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci jako licenci výhradní. Poskytovatel nemá
právo poskytnout licenci třetí osobě po dobu, co výhradní licence trvá. Poskytovatel se
zdrží výkonu práva, ke kterému udělil výhradní licenci, s výjimkou užití díla
k výstavním účelům.

7. Práva a povinnosti poskytovatele
7.1
7.2
7.3

Udělením licence vzniká poskytovateli povinnost strpět zásah do práva užít díla
v rozsahu vyplývajícím z této licenční smlouvy.
Poskytovatel poskytne nabyvateli bez zbytečného odkladu po uzavření této licenční
smlouvy veškeré podklady a informace potřebné k výkonu licence.
Poskytovatel poskytne nabyvateli bez zbytečného odkladu na vyžádání součinnost
k právní ochraně jeho licence, dojde-li k ohrožení nebo porušení nabyvatelovy licence.

8. Práva a povinnosti nabyvatele
8.1

8.2
8.3

8.4

9.
9.1
9.2

Nabyvatel není povinen licenci využít. Nevyužije-li nabyvatel licenci vůbec,
poskytovatel není povinen vrátit nabyvateli odměnu, kterou od něho přijal na základě
této licenční smlouvy. Ustanovení § 2381 odst. 1 občanského zákoníku se tak
nepoužije.
Nabyvatel je oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě.
Nabyvatel poskytne poskytovateli bez zbytečného odkladu na vyžádání na své náklady
alespoň jednu rozmnoženinu poskytovatelova díla z rozmnoženin jím pořízených na
základě licence.
Nabyvatel utají před třetími osobami podklady a sdělení, jichž se mu dostalo od
poskytovatele. Po zániku licence nabyvatel poskytnuté podklady vrátí; sdělení utají až
do doby, kdy se stanou obecně známými.

Odměna
Nabyvatel se zavazuje poskytnout poskytovateli odměnu za poskytnutou licenci ve
výši ...... Kč (slovy: .......... (korun českých)) (dále také jen „odměna“) vč. DPH
Nabyvatel se zavazuje odměnu zaplatit na základě poskytovatelem vystaveného
daňového dokladu (faktury) se splatností 14 dnů ode dne následujícího po jeho
doručení nabyvateli. Odměna bude nabyvatelem zaplacena bezhotovostně na účet
poskytovatele uvedený v záhlaví této licenční smlouvy.

9.3

Pro případ prodlení nabyvatele se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý, den
prodlení. Nabyvatel je povinen poskytovateli zaplatit smluvní pokutu do sedmi (7) dnů
od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

10. Doba trvání smlouvy
10.1
10.2

Tato licenční smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání majetkových
autorských práva poskytovatele.
srovnatelných s podmínkami původně sjednanými.

11. Zánik licence
11.1

Smrtí (zánikem) nabyvatele přechází práva a povinnost z této licenční smlouvy na jeho
právního nástupce.

12.

Platnost a účinnost smlouvy

12.1

Tato licenční smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

13.

Závěrečná ustanovení

13.1

Změny této licenční smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran
písemnou formou.
Tato licenční smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této licenční
smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, občanský zákoník, a ostatními právními předpisy České republiky.
Tato licenční smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
Smluvní strany po přečtení této licenční smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím
obsahem, že tato licenční smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na
základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

13.2

13.3
13.4

V (doplnit) dne (doplnit)

V (doplnit) dne (doplnit)

________________________
poskytovatel

________________________
nabyvatel

