Licenční smlouva
Č..../0/….20
Čl. I
Smluvní strany
1) Městská část Praha 5
se sídlem Praha 5, nám. 14. října 1381/4, PSČ 150 22
zastoupena Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 2000857329/0800
(dále jen „poskytovatel licence“)
a
2) Varianta A – fyzická osoba: [1]
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bydliště:
(dále jen „nabyvatel“)
Varianta B – právnická osoba:[1]
Firma/název:
Zapsána v obchodním rejstříku…soudu v …oddíl…vložka…
Se sídlem:
Jednající/zastoupená:
IČ
DIČ:
(dále jen „nabyvatel“)
uzavírají v souladu s ustanoveními § 2358 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku ve znění pozdějších předpisů, tuto licenční smlouvu.
Čl. II
Předmět smlouvy
1) Městská část Praha 5 poskytuje nabyvateli na základě žádosti podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
informaci ……………………………………….(dále jen „informace“)
2) Informace uvedená v odst. 1 tohoto článku je předmětem ochrany autorského
práva. Poskytovatel licence prohlašuje, že k informaci uvedené v odst. 1 tohoto
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3)
4)
5)

6)
7)

článku smlouvy vykonává majetková práva a je oprávněn poskytnout nabyvateli
licenci v níže uvedeném rozsahu.
Poskytovatel licence poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva informaci
užít (licenci), a to: a) k těmto způsobům užití:[2]…………..b) v rozsahu: [3]........
Licence je poskytnuta jako nevýhradní/výhradní.[4]
Smluvní strany se dohodly, že licence podle této smlouvy se poskytuje bezúplatně
[5] /varianta: Nabyvatel zaplatí poskytovateli licence odměnu ve výši…..Kč
převodem na účet č. ……variabilní symbol……, a to nejpozději do 7 dnů od
uzavření této smlouvy.
Nabyvatel není oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo
zčásti třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele licence.
V případě, že nabyvatel poruší ustanovení této smlouvy, je poskytovatel licence
oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. Smlouva se ruší dnem doručení
odstoupení nabyvateli.
Čl. III
Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami. Tato smlouva se uzavírá na dobu.............
2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat jen se souhlasem obou smluvních stran, a to
pouze formou písemných, postupně číslovaných dodatků.
3) Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž obě
smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
4) Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky
pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské
části Praha 5 č. XX ze dne DD. MM. RRRR.

V Praze dne …………..

V Praze dne………. ….

…………………………………….
Městská část Praha 5
Mgr. Renáta Zajíčková, starostka
Poskytovatel licence

……………………………
XXXX
Nabyvatel

[1] vyplňte příslušnou variantu
[2] licence může být poskytnuta ke všem nebo k jednotlivým způsobům užití – viz. § 12
odst. 4 autorského zákona
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[3] licence může být poskytnuta v rozsahu omezeném nebo neomezeném – viz. § 2376 odst. 2 a 3
občanského zákoníku
[4] nehodící se 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] smlouvy se sjednávají zpravidla jako bezúplatné, ve výjimečných případech (stanoví-li tak zvláštní
právní předpis nebo licenční smlouva, kterou je městská část Praha 5 vázána) se za oprávnění informaci
užít sjednává odměna; v případě bezúplatné smlouvy může městská část Praha 5 požadovat úhradu
nákladů podle § 17 zákona o informacích
[6] vzor návrhu licenční smlouvy je na oprávněné vyžádání ve formátu doc. na Odboru Kancelář
tajemníka, oddělení právní a vymáhání pohledávek
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