Město Tišnov
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
IČ: 00282707
zastoupený: Ing. Františkem Svobodou - starostou
není plátce DPH
kontaktní osoba:
tel.:
fax.:
e-mail:
č.ú.
jako poskytovatel
a

Jméno a příjmení nebo Název subjektu
zapsaný u KS v …..OR č. vložky …..…. (u právnických osob)či jiné evidenci
bydliště nebo adresa sídla:
datum narození nebo IČ: (je-li přiděleno)
zastoupený:
kontaktní osoba:
tel.:
fax.:
e-mail:
č.ú. ………………..VS…………………….
jako nabyvatel
uzavírají
podle § 14a z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a podle
§ 2 odst. 2 a § 46 a násl. zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, a zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto:
LICENČNÍ (PODLICENČNÍ) SMLOUVU
Čl. 1
Prohlášení smluvních stran
1. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn na základě smlouvy……… mezi ……… ze dne
……… nakládat s předmětem smlouvy a udělit nabyvateli oprávnění k výkonu předmět
smlouvy užívat v souladu s podmínkami této smlouvy.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavírají tuto smlouvu, aby upravily vzájemná
práva a povinnosti k předmětu této smlouvy s přihlédnutím k ochraně práv poskytované
právními předpisy.

Čl. 2
Předmět smlouvy
1.

Poskytovatel touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva bezplatně
užít/ užívat za odměnu (dále jen „licence“1) data, databázi (-e), informace z databáze,
manuál (konkrétní popis předmětu)…………………………………………(dále jen
„databáze“2), koncepci, analýzu, studii, zvukový, obrazový, audiovizuální záznam
( konkrétní popis předmětu) …………………………… (dále jen „nehmotný majetek2“)
v rozsahu licenčních podmínek ujednaných touto smlouvou.

2.

Právem užít se ve smyslu této smlouvy rozumí právo nerušeného užívání databáze/
nehmotného majetku nekomerčním způsobem v souladu s omezeními stanovenými
zákonem, v souladu se žádostí nabyvatele o informace ze dne …..ev. pod.č.j. …….. a
touto smlouvou ode dne předání nehmotného majetku poskytovatelem nabyvateli a po
celou dobu trvání této smlouvy.

3.

Odměna za oprávnění nehmotný majetek užít v souladu s touto smlouvou činí …………
……..Kč. Nabyvatel se zavazuje uhradit tuto odměnu poskytovateli před fyzickým
předáním nehmotného majetku poskytovatelem nabyvateli, a to na účet č…………………
……., VS……………………….nejpozději do………….….. Nebude-li v tomto termínu
úhrada provedena poskytovatel nehmotný majetek nabyvateli nepředá a nabyvateli
nevznikne právo nehmotný majetek užívat.
Čl. 3
Podmínky licence

1.

Nabyvatel je oprávněn užívat licenci pouze v souladu s jejím určením a za podmínek
touto smlouvou stanovených. Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci
nevýhradní/výhradní . Nabyvatel je/není povinen licenci využít.

2.

Databáze/nehmotný majetek bude využit(a) jako……………………..3 / v souladu se
žádostí nabyvatele o informace ze dne …..ev. pod.č.j. ……...k…………………….
Databázi může nabyvatel dále poskytnout ………………………………………………
…4

3.

Nabyvatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele, pokud
tato smlouva nestanoví jinak, zcizit, postoupit, rozmnožovat, rozšiřovat nebo jinak
přenechat či umožnit užití, či jinak dočasně ani trvale poskytnout oprávnění tvořící

1

může jít např. o omezení územní působností subjektu nebo účelem (např. při výkonu své činnost, pro
zpracování……), viz dále vymezení rozsahu licence – způsobu užití – u databází vytěžování (přepis databáze na
jiný podklad)) a zužitkování obsahu databáze formou rozmnožování, rozšiřování rozmnoženin, pronájmem,
spojením on-line nebo jinými způsoby přenosu, způsoby užití je možné omezit právě, co do jejich rozsahu nebo
času (na dobu trvání majetkových práv, nebo na jinou dobu určitou,např. do 15.12.2005) místa, množství,
okruhu subjektů či účelu.
2
Legislativní zkratku „databáze“ nebo“ nehmotný majetek“ je možné upravit dle obsahu smlouvy, např. dále
jen „data“, nebo dále jen „databáze“, dále jen „manuál“, dále jen „koncepce“, „studie“, „ analýza“. Tam, kde
je v textu smlouvy uvedeno „databáze“může být nahrazeno kterýmkoliv z výše uvedených slov dle předmětu
smlouvy.
3

Např .jako územně plánovací podklad pro vypracování územně plánovací dokumentace obce s rozšířenou
působností a obcí v rozsahu její územní působnosti)
4

např. obcím v rozsahu územní působnosti obce s rozšířenou působností a třetím osobám, které budou na
základě smlouvy o dílo nebo jiné smlouvy, zpracovávat zakázky pro nabyvatele nebo zakázky pro obce v rozsahu
územní působnosti obce s rozšířenou působností, a to za stejných podmínek a pro účel vymezený v tomto článku

součást licence nebo licenci jiné fyzické nebo právnické osobě.5 Umožňuje-li tato
smlouva přenechat či umožnit užití nehmotného majetku jako informace i jiným
fyzickým nebo právnickým osobám, je nabyvatel povinen vždy uvést pramen
(informace o poskytovateli) v rozsahu odůvodněném žádostí a sledovaným
nevýdělečným účelem.
Čl. 4
Způsob předání
1.

Předání databáze/nehmotného majetku se uskuteční fyzickým převzetím6 hmotného
nosiče dat nabyvatelem. O předání a převzetí bude sepsán předávací protokol podepsaný
oprávněnými osobami obou smluvních stran. Databáze/nehmotný majetek bude předána
předávacím protokolem ve formátech uvedených v příloze č.1 této smlouvy

2.

Databáze/ nehmotný majetek bude předána na nosiči CD
doporučenou poštou na adresu jeho bydliště/sídla

3.

Místem předání a převzetí předmětu smlouvy je sídlo poskytovatele.8

7

/nebo zaslána nabyvateli

Čl. 5
Odpovědnost za škodu
1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních
předpisů a této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí
k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Poskytovatel odpovídá nabyvateli za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností
stanovených touto licenční smlouvou.
3.

Poskytovatel neodpovídá nabyvateli za škodu, která mu vznikne v důsledku nesprávného
nebo nepřiměřeného používání databáze/nehmotného majetku a za její užití v jiném než
doporučeném prostředí, dále neodpovídá za škody způsobené závadou na technickém
zařízení nebo systémovém software, způsobené chybnou obsluhou nebo neznalostí.
Čl. 6
Smluvní pokuta

1.

Pokud nabyvatel užívá předmět smlouvy v rozporu s touto smlouvou, je povinen zaplatit
poskytovateli smluvní pokutu ve výši ………… Kč 9 za každý případ porušení podmínek
této smlouvy.

2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody.

5

Do dalšího bodu je možné doplnit další licenční omezení stanovená poskytovateli ve smlouvách, na jejichž
základě je oprávněn udělit podlicenci, pokud sám nevykonává majetková práva.
6

nebo on-line způsobem
nebo jiném hmotném nosiči.
8
nebo v případě on-line : Poskytovatel se zavazuje umožnit přístup k databázi nabyvateli nejpozději do…… na
serveru…… .nebo v případě zaslání poštou: Poskytovatel se zavazuje zaslat nosič s databázi nabyvateli
nejpozději do na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy Může být zasláno i poštou.
9
Doporučuje se vypočítat např. z ceny zakázky, kterou JMK za data zaplatil
7

Čl. 7
Trvání smlouvy
1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání majetkových práv poskytovatele/ pořizovatele
k databázi/nehmotného majetku/ na dobu určitou (datum).

2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud nabyvatel užívá předmět
smlouvy v rozporu s touto smlouvou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení
tohoto odstoupení nabyvateli. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo
nabyvateli doručeno 3-tím dnem od jeho odeslání poskytovatelem doporučenou poštou
na adresu nabyvatele.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými
oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž mají všechny platnost originálu.
Každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.
3. Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, a z.č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.
4. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své
podpisy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními
stranami.

V……………. dne ……………….

………………………………………….

V Tišnově dne ………………….

……………………………………
za město Tišnov

