Příloha č. 2

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

Město Štramberk
IČ 00298468
se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk zastoupené starostou města Ing. Davidem Plandorem, Ph.D.
(dále jen „nabyvatel licence" na straně jedné)
a

(dále jen „autor díla“ a/nebo „poskytovatel licence“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného data tuto licenční smlouvu:

I. Předmět smlouvy
1. Autor díla vytvořil v rámci soutěže o návrh jednotné vizuální identity města Štramberka značku a
logotyp (dále jen „autorské dílo" nebo „dílo"), jejichž předloha je přílohou č. 1 této smlouvy a tvoří
její nedílnou součást
2. Autor díla poskytuje touto smlouvou nabyvateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít v
původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to ke všem ke dni uzavření této smlouvy
známým 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 (dále jen "autorský zákon"),
které jsou v souladu s účelem užití díla vymezeného v této smlouvě.
3. Nabyvatel se zavazuje za poskytnutou licenci zaplatit poskytovateli níže sjednanou odměnu v
souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě.
II. Účel smlouvy
Účelem smlouvy je upravit možnost publikace díla autora. Dílo bude použito pro katalog, výstavu
návrhů, pro informační a prezentační účely bez časového a teritoriálního omezení způsoby, které jsou
uvedeny v čl. Vl.

III. Rozsah a způsob užití licence
1. Autor poskytuje nabyvateli výhradní licenci k rozmnožování díla a ke sdělování díla veřejnosti dle
účelu smlouvy.
2. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky. Množstevní rozsah licence není
omezen.
3. Autor se zavazuje umožnit nabyvateli výkon práva autorské dílo užít v rozsahu a způsoby
sjednanými touto smlouvou a to na neomezenou dobu, která počíná běžet dnem uzavření této
smlouvy.
IV. Odměna
1. Smluvní strany se dohodly, že za poskytnutí licence podle této smlouvy bude autor odměněn
v rámci následné smlouvy o dílo na vytvoření manuálu jednotné vizuální identity města
Štramberka, bude-li tato smlouva uzavřena. Z celkové ceny díla ve výši ……….…..Kč bude činit
odměna za poskytnutí licence včetně skicovného částku 20.000,- Kč. Pokud z jakéhokoli
důvodu smlouva o dílo nebude uzavřena, zaplatí nabyvatel autorovi ve lhůtě do 1 měsíce od
uzavření této smlouvy jednorázovou odměnu ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun
českých). V této částce je rovněž zahrnuto skicovné.
2. Dohodnutá cena uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy obsahuje úplatu za užití
autorského díla podle čl. VI této smlouvy. Dohodnutá cena obsahuje veškeré náklady autora
související s poskytováním předmětu plnění nabyvateli, a to v rozsahu smlouvy. Dohodnutá
cena jeodměnou vyplacenou nabyvatelem autorovi v rámci soutěže o návrh jednotné vizuální
identityměsta Štramberka.
V. Práva a povinnosti
1.

Autor odpovídá nabyvateli za právní bezvadnost díla, kterou se rozumí:
a) Autor je jediným tvůrcem díla nebo vykonává veškerá práva k užití díla dle této
smlouvy za spoluautora či spoluautory (§ 8 autorského zákona), dílo je původní a
jeho užitím podle této smlouvy nebudou neoprávněně porušena autorská práva
třetích osob.
b) Užitím díla podle této smlouvy nebudou neoprávněné porušena ani jiná práva a
oprávněné zájmy třetích osob, zejména právo na ochranu osobnosti fyzických osob a
právo na ochranu dobré pověsti právnických osob,
c) Dílo, pokud licence k užití byla autorem udělena dle čl. Vl odst. 4 písm. a) této
smlouvy, do okamžiku jeho převzetí objednatelem nebylo veřejně užito a autor
neudělil žádné osobě souhlas k jeho užití.

2. Pokud by nabyvateli vznikla škoda nebo jiná újma z důvodu výše popsaných právních vad díla,
je autor povinen tuto škodu či jinou újmu nabyvateli nahradit.
Vl.Licenční ujednání
1. Autorské dílo ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona, je nabyvatel oprávněn
užít způsobem, který vyplývá z povahy díla, a sice všemi způsoby, které přicházejí ve smyslu

autorského zákona v úvahu. Dle ustanovení § 12 odst. 4 a 5 autorského zákona je pak
nabyvatel oprávněn zejména dílo užít:
a) jeho zpřístupněním veřejnosti, vystavením, rovněž a zejména vydáním, i opakovaným, v
rozsahu, či nákladu, který nabyvatel shledá potřebným, jakož i rozmnožováním
nabyvatelem v neomezeném rozsahu za účelem takového vydání;
b) zpřístupňováním díla v síti Internet, tj. sdělováním veřejnosti v rámci všech webových
stránek a domén vlastněných nabyvatelem, či na jiných internetových stránkách
(smluvních partnerů nabyvatele), jakož i rozmnožováním díla nabyvatelem v
neomezeném rozsahu. Výslovně se stanoví, že v souvislosti s užitím díla je nabyvatel
oprávněn šířit dílo v elektronické, tištěné i jiné podobě a archivovat jej v elektronické
nebo jiné databázi za tím účelem vytvořené:
c) v rámci užití díla užít dílo též pro účely nekomerční i komerční, tedy za účelem zisku i za
jinými účely, zejména reklamy či jiné propagace nabyvatele a výsledků své činnosti, či
reklamy a jiné propagace osoby a výsledků činnosti smluvních partnerů nabyvatele;
2. Užití díla se nesmí stát způsobem snižujícím jeho hodnotu (ustanovení § 11 odst. 3
autorského zákona).
3. Nabyvatel je oprávněn poskytnout k dalšímu užití i smluvním partnerům nabyvatele, aniž by
autorovi vznikal nárok na odměnu za toto dodatečné využití s výjimkou dalšího úplatného
převodu originálu či rozmnoženin díla smluvním partnerům nabyvatele za podmínek
uvedených v tomto čl. odst. 4 a 5 této smlouvy.
4. Nabyvatelovo právo k užití díla je
a) výhradní, čímž se rozumí, že autor nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen,
není-li sjednáno jinak, se i sám zdržet výkonu práva užit dílo způsobem, ke kterému
udělil licenci nabyvateli ve smyslu této smlouvy,
b) trvající po celou dobu trvání autorských práv k dílu ve smyslu příslušných ustanovení
autorského zákona v jeho platném znění k datu převzetí díla nabyvatelem,
c) teritoriálně neomezené,
d) zahrnující nabyvatelovo oprávněni dílo neužít.
5. Nabyvatel souhlasí se samostatným užitím díla autorem, k němuž má licenci dle tohoto čl.
odst. 4 písm. a) této smlouvy
a) k reklamě a propagaci vlastní osoby autora
b) k výstavním účelům dle § 17 autorského zákona
c) k účelům dle §§ 30, 31 a 35 autorského zákona.
VII. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s možností výpovědi dle ust. § 2370 občanského
zákoníku,
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Autor 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, která
tvoří nedílnou součást této smlouvy.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných
oběma smluvními stranami,
6. Autor podpisem smlouvy výslovně souhlasí s jejím elektronickým uveřejněním na Portále
veřejné správy.
7. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí právními předpisy
České republiky, zejména pak občanským zákoníkem a autorským zákonem.
8. Smluvní strany ujednávají, že ukáže-li se být kterékoliv ustanovení smlouvy neplatným nebo
nevykonatelným, nedotkne se tato neplatnost nebo nevykonatelnost dalších ustanoveni
smlouvy, nemají-li vzájemnou provázanost, a nedotkne se smlouvy jako celku. Smluvní strany
se zavazuji bez odkladu nahradit neplatné nebo nevykonatelné ustanovení smlouvy
bezvadným, které se svým účelem co nejvíce blíží nahrazovanému.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné
vůli, byla uzavřena vážně, srozumitelně, určitě a nikoli v tísni nebo za nápadné nevýhodných
podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Ve Štramberku dne

nabyvatel autor

V ……………………………. dne

