
  

Vzor -  licenční smlouvy (text smlouvy je možné  upravovat dle podmínek žadatele) 

Licenční smlouva 
 uzavřená mezi:  
Město Sušice 
se sídlem : Náměstí Svobody č.p. 138, 342 01 Sušice I. 
zastoupené starostou  Bc. Petrem Mottlem 
IČ : 002 56 129  
DIČ :  CZ002 56 129 

dále jen „poskytovatel licence“  

a 

 ..................  

se sídlem: ...  

IČ: ...  

zastoupený ...  

dále jen „nabyvatel licence“  

Čl. 1 

 Předmět smlouvy 

  

 Předmětem smlouvy je poskytnutí informace, která byla nabyvateli licence poskytnuta na 

základě předchozí žádosti ve smyslu ustanovení § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a udělení licence k jednotlivým způsobům  užití 

informace, spočívajícím v  ........  

(např. rozmnožování, pronajmutí – viz ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském  v rozsahu  omezeném/neomezeném  ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 autorského zákona).  

Čl. 2 

 Podmínky poskytnutí informace 

  

 Licence se poskytuje jako licence nevýhradní a umožňuje další užití informace žadatelem v 

souladu se žádostí.  

 Postoupit licence třetí osobě může nabyvatel pouze na základě předchozího písemného 

souhlasu poskytovatele licence. O postoupení licence a o osobě postupníka je nabyvatel licence 

povinen poskytovatele licence informovat bez zbytečného odkladu.  

Čl. 3 

 Odměna 

  

 Licence se poskytuje bezúplatně/nabyvatel licence zaplatí poskytovateli licence úplatu v částce  

..................... Kč. (Při stanovení výše odměny je třeba respektovat ust. § 14a odst. 2 zák. 106/1999 Sb.)  

Čl. 4 

  Omezení licence 

  

 Nabyvatel je oprávněn k takovým způsobům užití poskytnuté informace a v takovém rozsahu, 

jak je to nutné k dosažení účelu smlouvy. Licence se poskytuje na dobu nezbytně nutnou pro splnění 

povinnosti poskytnou informace podle zákona.  

Čl. 5 

  Zánik licence 

  

 Přechod práv a povinností z této licenční smlouvy na právního nástupce právnické osoby/na 

dědice je vyloučen.  

Čl. 6 

 Závěrečná ustanovení 

  

  Smlouva vstupuje v platnost a účinnost po podpisu oběma smluvními stranami.  

  

   

V Sušici  dne  ……..            V ..............   dne  ……..  

  

 ....................................           .....................................  

poskytovatel licence             nabyvatel licence  

  


