
Licenční smlouva k výkonu práva duševního vlastnictví, kterou podle § 2358 zákona č. 89/2012 Sb. 

„občanský zákoník" (OZ) v platném znění uzavřeli: 

Poskytovatel: 

Nabyvatel: 

 

společně pak „Smluvní strany“ 

I. Předmět licence 

1. Poskytovatel vytvořil dílo představující design webové aplikace a prezentačního webu projektu 

„Incomaker“ (dále „dílo"). V příměřené podobě je zachyceno v nedílné příloze této smlouvy. 

2. Dílo je předmětem ochrany autorského práva ve smyslu §2 zákona č. 121/2012 Sb. v platném 

znění, „autorského zákona“ (AZ). Autorem díla a primárním nositelem autorských práv je ve 

smyslu §5 AZ poskytovatel. 

3. Dílo bylo poskytovatelem vytvořeno jako soutěžní dílo na objednávku nabyvatele ve smyslu 

§61 AZ. Soutěž proběhla elektronicky na serveru topdesigner.cz pod názvem „Incomaker web“ 

a číslem 12132. Přesto platí, že způsob a rozsah užití díla je vyčerpávajícím způsobem sjednán v 

této smlouvě a poskytovatel není oprávněn dílo užít ani poskytnout licenci jinému. 

II. Smluvní konsensus 

1. Touto smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli licenci, tedy oprávnění dílo ve sjednaném 

rozsahu, sjednaným způsobem a za sjednaných podmínek užít a nabyvatel se za to zavazuje 

poskytnout poskytovateli odměnu. 

III. Způsob a rozsah užití díla 

1. Nabyvatel je oprávněn ke všem způsobům užití díla. Ve smyslu §12 odst. 4 AZ je nabyvatel 

oprávněn dílo: 

a) rozmnožovat 

b) rozšiřovat originál i rozmnoženiny díla 

c) pronajímat originál i rozmnoženiny díla 

d) půjčovat originál i rozmnoženiny díla 

e) vystavovat originál i rozmnoženiny díla 

f) sdělovat dílo veřejnosti 

Ve smyslu § 12 odst. 5 AZ je nabyvatel oprávněn i k dalším způsobům užití díla, zejména 

umisťovat dílo jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě, v jakýchkoli materiálových a 

technických provedeních na jakékoli předměty či elektronickou formou. 

2. Poskytovatel bere na vědomí, že nabyvatel užije dílo podle svého uvážení, zejména pak k 



prezentaci svého projektu, sebe, svých právních nástupců, dceřiných a dalších firem, jejich 

aktivit, vlastností, produktů a služeb, a že za tím účelem bude dílo prezentovat široké veřejnosti 

zejména pomocí internetových aplikací (on-line i off-line), webu, mobilních aplikací, sociálních 

sítí, tiskovin, fotografií a televizních přenosů, reklamních a upomínkových předmětů, jakož i 

všemi dalšími v současnosti i budoucnosti dostupnými prostředky a formami.  

3. Licence není nijak omezena co do jednotlivých způsobů užití díla ani geograficky. Rozsah 

jednotlivých způsobů užití díla není nijak omezen co do množství, místa ani času. 

4. Nabyvatel není povinen poskytnutou licenci využít a poskytovatel pro takový případ prohlašuje, 

že tím nebudou nepříznivě dotčeny jeho oprávněné zájmy. 

5. Licence se poskytuje jako výhradní. Poskytovatel není oprávněn poskytnout licenci další, třetí 

osobě a sám je povinen zdržet se výkonu práva užít dílo všemi způsoby, k nimž udělil licenci 

nabyvateli. 

6. Nabyvatel je oprávněn jakkoliv dílo změnit, upravit a použít jej jako základ pro dílo jiné, nové, či 

k úpravě díla jiného již existujícího a je oprávněn dílo spojit s jiným dílem, případně zařadit do 

díla souborného. 

7. Nabyvatel je oprávněn dílo nebo jakoukoliv jeho část rozmnožit a rozšířit v publikacích 

nakladatelským způsobem. Pro ten případ se poskytovatel vzdává práva na autorskou 

korekturu. 

8. Nabyvatel je oprávněn poskytnou třetí osobě podlicenci k výkonu práv užít dílo všemi způsoby, 

k nimž je oprávněn nabyvatel sám. Poskytovateli tím nevzniká vůči nabyvateli ani vůči držiteli 

podlicence právo na žádnou odměnu. Držitel podlicence není povinen poskytnutou podlicenci 

využít a Poskytovatel pro takový případ prohlašuje, že tím nebudou nepříznivě dotčeny jeho 

oprávněné zájmy. 

9. Poskytoval souhlasí, že nabyvatel může licenci postoupit třetím osobám. 

IV. Odměna 

1. Odměna za poskytnutou licenci, v celém jejím rozsahu a po celou dobu jejího trvání, se stanoví 

jako jednorázová, ve výši 10 000 Kč (slovy deset tisíc korun českých). Cena byla uhrazena 

v hotovosti. 

2. Smluvní strany konstatují, že při sjednání smluvní odměny přihlédly k částce, kterou 

poskytovatel obdržel jako výhru v soutěži a s ohledem na to považují smluvní odměnu za 

adekvátní, přiměřenou a spravedlivou. 

3. Zaplacením odměny jsou zcela a navždy vyrovnány všechny finanční nároky poskytovatele vůči 

nabyvateli, případně vůči držiteli podlicence, plynoucí z této smlouvy. 

V. Doba trvání licence 

1. Licence je udělena na dobu určitou, a to na dobu trvání autorských práv k dílu, nejméně však 

na dobu 90 let. Ukončení této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na dobu trvání této 

poskytnuté licence. 



VI. Závěrečná ustanovení 

1. Poskytovatel prohlašuje a zaručuje nabyvateli, že neporušil žádná práva třetích osob, zejména 
autorská nebo průmyslová práva; v případě porušení této povinnosti se poskytovatel zavazuje 
odškodnit nabyvatele proti všem nárokům třetích osob, a dále za škodu, ušlý zisk a/nebo 
náklady (včetně nákladů právního zastoupení), které nabyvateli vzniknou v důsledku tohoto 
porušení. 

2. Tato licenční smlouva je platná a účinná dnem jejího uzavření. 
3. Nedílnou součástí této licenční smlouvy je zobrazení díla. 

4. Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle smluvních stran, tomu na důkaz 

jejich podpisy. 

V Roztokách dne., 

 ……………………………………………… ……………………………………………… 
 poskytovatel nabyvatel 
  



Příloha č. I. 
Zobrazení díla 


