
VÝHRADNÍ LICENČNÍ  SMLOUVA     
(podle ust. § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a ust. 

§ 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 
o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „autorský zákon“) 
 
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají  uvedení účastníci: 
 

 

jméno a příjmení žadatele (název)………………………………………. 

trvalý pobyt (sídlo): ……………………........................................................................... 

rodné číslo (IČ):  …………………………………………………............................... 

bankovní spojení:  ………………………………………………………….. 

e-mail:   ……………………………………………………………………… 

(dále jen nabyvatel) 

a 

 

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“  

 

                                                                     tuto smlouvu: 

 

Článek 1 

Prohlášení poskytovatele 

 

 Poskytovatel prohlašuje, že má právo užít a udělit nabyvateli oprávnění k výkonu 

práva dílo užít v souladu s podmínkami této smlouvy. Poskytovatel dále prohlašuje, že za 

podmínek ve smlouvě níže uvedených uděluje souhlas s užitím  

práva…………………………. 

 

Článek 2 

Předmět smlouvy 

 

 Poskytovatel touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít 

(dále jen „licence“) za odměnu a podmínek dále v této smlouvě stanovených. Právem užít se 

ve smyslu této smlouvy rozumí právo užívání všemi známými a možnými způsoby využití, 

které povaha těchto děl připouští, a které není v rozporu s právními předpisy. 

 Nabyvatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit poskytovateli za licenci dohodnutou 

odměnu. 

 

Článek 3 

Odměna 

 

 Odměna za licenci je stanovena částkou ve výši …………………,- Kč. Tato částka 

představuje jednorázovou odměnu za licenci, tedy za právo dílo užít po celou dobu autorské 

ochrany. 

 

 Nabyvatel se zavazuje zaplatit poskytovateli odměnu, a to buď v hotovosti v pokladně 

poskytovatele nebo převodem na účet č. ........................................, přičemž ta je splatná do čtrnácti 

dnů od poskytnutí díla nabyvateli. 
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Článek 4 

Podmínky licence 

 

 Udělením oprávnění k výkonu práva dílo užít vzniká poskytovateli povinnost strpět 

zásah do práva užít dílo v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. 

 

 Poskytovatel poskytuje ve veřejném zájmu nabyvateli tuto licenci jako výhradní. 

Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel nesmí poskytnout licenci třetí osobě.  

 

 Poskytovatel je oprávněn přezkoumat, zda trvají důvody, na základě kterých byla 

výhradní licence poskytnuta a je též oprávněn od smlouvy odstoupit, zjistí-li, že důvody  

pominuly. Smlouva se ruší dnem doručení písemného odstoupení od smlouvy nabyvateli. 

 

 Územní ani časový rozsah licence nejsou omezeny 

 

 

Článek 5 

Platnost a účinnost smlouvy 

 

 Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu. 

 

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

 

 Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných, číslovaných 

dodatků, jakákoliv jiná změna smlouvy je neplatná. 

 

 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a každá smluvní strana obdrží jeden.  

 

 Na obsah této smlouvy se nevztahuje ochrana obchodního tajemství. 

 

 Strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním této smlouvy či jejího obsahu 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

 

 Poskytovatel i nabyvatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 

bedlivě přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné 

vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 

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

 

 

 

 

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

                   poskytovatel                  nabyvatel 
 


