Licenční smlouva
Statutární město Ostrava
magistrát

LICENČNÍ SMLOUVA
podle § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY:
1. Statutární město Ostrava
se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava
zastoupeno: Ing. Tomášem Macurou, MBA, primátorem
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1649297309/0800
(dále jen „poskytovatel“)

a
2. VARIANTA A – fyzická osoba:
………………………………………. / jméno a příjmení/
Datum narození:………………………….
Bydliště:………………………………….
(dále jen „nabyvatel“)

VARIANTA B – právnická osoba:
………………………………………………………. /obchodní firma/
zapsána v obchodním rejstříku …………… soudu v …………….., oddíl …………., vložka
…………..
se sídlem: ……………………………………………………
zastoupena: ………………………………………………….
IČ:……………………………………………………………
DIČ:………………………………………………………….
Bankovní spojení: …………………………………………...
Číslo účtu: …………………………………………………...
(dále jen „nabyvatel“)
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uzavírají podle § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto licenční smlouvu:

I.
1. Předmětem smlouvy je informace o …………………………………………… (dále jen
„informace“), kterou je poskytovatel nabyvateli povinen poskytnout na základě žádosti podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o informacích“).
2. Informace podle odst. 1 je předmětem ochrany práva autorského. Poskytovatel prohlašuje, že k
informaci podle odst. 1 vykonává majetková práva a že je oprávněn poskytnout nabyvateli licenci v
níže uvedeném rozsahu.
3. Poskytovatel poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva informaci užít (licenci), a to:
a) K těmto způsobům užití1: …………………………………………………….,
b) V rozsahu2:…………………………………………………………….……….,
c) V původní podobě / v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě3.
Licence je poskytnuta jako nevýhradní / výhradní4.

4. Smluvní strany se dohodly, že licence podle této smlouvy se poskytuje bezúplatně. / Nabyvatel se
zavazuje poskytnout poskytovateli odměnu ve výši ………… Kč. Odměna bude uhrazena na
základě účetního dokladu vystaveného poskytovatelem, a to nejpozději do ....… dnů od jeho
doručení nabyvateli.5
5. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.
6. Pokud nabyvatel neuhradí poskytovateli odměnu podle odstavce 4 ve stanovené lhůtě nebo poruší-li
jiné ustanovení této smlouvy, je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Smlouva se ruší dnem
doručení odstoupení nabyvateli.
7. V dalším se práva a povinnosti stran řídí § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a
příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
1

licence může být poskytnuta ke všem nebo k jednotlivým způsobům užití – viz § 12 odst. 4 autorského zákona.
licence může být poskytnuta v rozsahu omezeném nebo neomezeném – viz § 2376 občanského zákoníku.
3
nehodící se variantu škrtněte.
4
nehodící se variantu škrtněte. Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence
pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu.
5
nehodící se variantu škrtněte. Smlouvy se sjednávají zpravidla jako bezúplatné, ve výjimečných případech (stanoví-li
tak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva, kterou je poskytovatel vázán) se za oprávnění informaci užít
sjednává odměna; v případě bezúplatné smlouvy poskytovatel může požadovat úhradu nákladů podle § 17 zákona o
informacích.
2
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II.
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy
vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně. Smlouvu se uzavírá na
dobu …………………………..
2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to
pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží 2 a nabyvatel 1 její vyhotovení.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. ….:………………………………………………….
Příloha č. … : …………………………………………………
Příloha č. … : …………………………………………………
Příloha č. … : …………………………………………………
5. K uzavření této smlouvy je oprávněn primátor města na základě rozhodnutí rady města
č. …..../……... ze dne ….……...

V Ostravě dne: …………………

Za poskytovatele
Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor města
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V …………………… dne …………..

Za nabyvatele
………………………...……

