VÝHRADNÍ LICENČNÍ SMLOUVA
dle § 2358 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
se

SMLOUVOU O DÍLO
dle § 2586 a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními
stranami:
Autor:

Dále jen „autor“ na straně jedné
a
Nabyvatel:
Se sídlem:
Zastoupen:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
PhDr. Pavlem Fojtíkem, starostou města
00239500
CZ00239500
Česká spořitelna Nymburk
27-0504359359/0800

dále jen „nabyvatel“ na straně druhé

Článek I.
Úvodní ustanovení, Dílo
1.1.

Autor vytvořil na základě nabyvatelem vyhlášené soutěže na vytvoření jednotného
vizuálního stylu pro město Nymburk ze dne 12.7. 2017 základní návrh značky a
vizuální identity města Nymburk skládající se z obrazového symbolu a logotypu
v následující podobě:
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„ZDE BUDE UVEDENA ZNAČKA“

1.2.

Autor se zavazuje návrh uvedený v odst. 1.1 dále rozpracovat dle přílohy č. 1, která je
nedílnou součástí této smlouvy, a takto zpracované Dílo předat nabyvateli do ………
v budově Městského úřadu v Nymburce, a to jak v tištěné podobě, tak v elektronické
podobě ve formátu dat. O předání díla bude sepsán předávací protokol. Nabyvatel je
oprávněn dílo nepřevzít, bude-li vykazovat změny, vady či nedodělky oproti sjednané
podobě a rozsahu (Příloha č.1).

1.3.

„Dílem“ se v této smlouvě rozumí dílo, jak je vymezeno v odstavcích 1.1 a 1.2.
Nabyvatel má zájem na využití Díla prostřednictvím této licenční smlouvy.

Článek II.
2.1.

Předmětem této smlouvy je rozpracování Díla přihlášeného autorem do nabyvatelem
vyhlášené soutěže na vytvoření značky a vizuální identity města Nymburk ze dne 12.7.
2017 a poskytnutí výlučného práva k užití Díla nabyvateli dle podmínek uvedených
v této smlouvě (dále také „Licence“). Předmětem této smlouvy jsou i další práva a
povinnosti smluvních stran s Licencí související.

2.2.

Účelem této smlouvy je umožnit nabyvateli výkon práva výlučného užití Díla.

Článek III.
Prohlášení a záruky autora
3.1.

Autor prohlašuje, že je jediným a původním tvůrcem Díla, které vytvořil vlastní tvůrčí
duševní činností na základě nabyvatelem vyhlášené soutěže na vytvoření značky a
vizuální identity města Nymburk ze dne 12.7. 2017, že toto Dílo dále sám rozpracuje a
že práva k tomuto Dílu a k jeho užití mu svědčí bez jakéhokoliv omezení.

3.2.

Autor prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v platnosti jiná licenční smlouva
k Dílu mezi autorem a třetí osobou.

3.3.

Autor prohlašuje, že vytvořením Díla a užitím Díla způsobem a v rozsahu této smlouvy
nedochází k zásahu do práv třetích osob, zejména do práv autorských, práv k označením
a osobnostních práv.

3.4.

Autor prohlašuje, že jeho závazky vůči třetím osobám nejsou na překážku uzavření,
platnosti ani plnění této smlouvy.

3.5.

Autor prohlašuje, že je oprávněn k uzavření této smlouvy dle dikce ustanovení § 2358
Občanského zákoníku.

2

Článek IV.
Rozsah licence
4.1.

Autor poskytuje tuto smlouvou nabyvateli výhradní souhlas a oprávnění k užívání Díla
či jeho jednotlivých součástí všemi způsoby uvedenými v § 12 a n. Autorského zákona,
které jsou známé ke dni uzavření této smlouvy, zejména k užití na veškerých
dokumentech, tiskopisech, obchodních a korespondenčních papírech, reklamních či
propagačních a informačních materiálech, na dopravních prostředích, na propagačních
předmětech, na velkoplošných i jiných venkovních reklamách, prostřednictvím
rozhlasu, tisku, televize, filmu, internetu či jiných médií, na výrobcích a službách a při
všech činnostech, v podobě tištěné a elektronické - a to jak ve spojení on-line, tak i offline, fotografické, obrazové, prostorové, v podobě snímků, obrazových či zvukových
záznamů.

4.2.

Vznikne-li v budoucnu nová, dosud neobjevená technologie užití Díla, sjednávají
smluvní strany závazek podle § 1785 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, že uzavřou smlouvu o poskytnutí výlučné licence k užití Díla
tímto nově objeveným způsobem. Stranou oprávněnou (nikoliv však povinnou) žádat
uzavření takové smlouvy je nabyvatel, dobou uzavření smlouvy je nejpozději jeden
měsíc poté, kdy nabyvatel autora k uzavření smlouvy vyzve. Autor poskytne nabyvateli
takovou smlouvou licenci k užití Díla novou technologií jako výlučnou a neomezenou a
bezplatnou. Nabyvatel též může poskytnout oprávnění vyplývající z tohoto odstavce na
třetí osobu jako součást sublicence poskytnuté podle ustanovení 4.6 tohoto článku resp.
jako součást licence postupované třetí osobě podle ustanovení 4.6 tohoto článku.

4.3.

Licence není nijak omezena, zejména
- co do množstevního rozsahu užití Díla;
- co do územního rozsahu užití Díla;
- co do účelu užití Díla;
- co do způsobu užití Díla;

4.4.

Licence je udělena na celou dobu trvání majetkových práv k autorskému Dílu ve smyslu
§ 27 autorského zákona.

4.5.

Nabyvatel je oprávněn na základně této smlouvy zasahovat do Díla, Dílo změnit, či
změnit jeho část a změněné Dílo užívat podle podmínek této smlouvy. Před změnou
(úpravou) je však nabyvatel povinen nabídnout provedení této změny autorovi, který je
provede dle požadavků nabyvatele. Nedojde-li však mezi smluvními stranami k dohodě
o provedení těchto změn (úprav) nebo není-li výsledná změna (úprava) v souladu
s požadavky nabyvatele, je nabyvatel oprávněn provést změnu (úprava) sám nebo
prostřednictvím třetí osoby, nabyvatel je však vždy povinen před změnou (úpravou)
poskytnou autorovi možnost vyjádřit se k záměru změny (úpravy).

4.6.

Nabyvatel je oprávněn práva z Licence zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně
poskytnou třetí osobě (sublicence) nebo Licenci zcela nebo zčásti, úplatně nebo
bezúplatně postoupit třetí osobě. Toto oprávnění náleží nabyvateli i v případě zásahu do
Díla, či změny Díla dle ustanovení odst. 4.5 tohoto článku.

3

4.7.

Nabyvatel není povinen užívat Dílo s uvedením autorství. Autor se vzdává práva
provádět před zveřejněním díla autorskou korekturu dle § 2385 Občanského zákoníku.
Nabyvatel není povinen poskytnout autorovi rozmnoženinu Díla.

4.8.

Pro účely plného využití práv z Licence poskytne autor nabyvateli datové podklady
k řádnému užívání díla, a to nejpozději do ……….

4.9.

Nabyvatel je oprávněn spojit Dílo s jiným dílem a zařadit Dílo do díla souborného.

4.10.

Nabyvatel není povinen Licenci využít, za užití Díla nabyvatelem se považuje i užití
Díla na základě sublicence dle ustanovení odst. 4.6 tohoto článku.

4.11.

Autor uděluje touto smlouvou souhlas s případnou registrací Díla jako ochranné
známky, nebo její součásti, a prohlašuje, že nebude zápisu ani užívání takové ochranné
známky z titulu svých autorských práv bránit. Dispozice s ochrannou známkou
obsahující Dílo je plně v kompetenci nabyvatele.

4.12.

Autor se zavazuje, že po dobu trvání smlouvy neposkytne jakýkoliv souhlas
k jakémukoliv způsobu užití Díla třetí osobě a že se sám zdrží výkonu práva užít Dílo
jakýmkoliv způsobem, s výjimkou případné prezentace své tvůrčí činnosti
v přiměřeném rozsahu.

4.13.

Oprávnění k užití Díla vzniká dnem předání díla dle této smlouvy (č. 1.2).

4.14.

Výslovně se uvádí, že práva a povinnosti vyplývající z tohoto článku přecházejí na
právní nástupce resp. dědice smluvních stran.

Článek V.
Odměna
5.1.

Za první místo v nabyvatelem vyhlášené soutěži na vytvoření značky a vizuální
identity města Nymburk ze dne 12.7. 2017 a za poskytnutí Licence obdrží autor
cenu - finanční odměnu ve výši 50 000 Kč bez DPH.

5.2.

Za zpracování kompletního grafického manuálu k používání značky a vizuálního
stylu a dalších konkrétních materiálů, jak vyplývá z Přílohy č.1 je nabyvatel
povinen zaplatit autorovi odměnu ve výši 200 000 Kč bez DPH.

5.3.

Cena uvedená v odst. 5.1. je splatná do 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
Odměna uvedená v odst. 5.2 je splatná do ……….. Všechny odměny dle odst.
5.1, 5.2 jsou splatné na bankovní účet autora č……………..

5.4.

Nevyužití licenčního práva nabyvatelem nemá vliv na povinnost úhrady odměny
podle předchozích bodů.

5.5.

Výše odměny za Licenci byla sjednána s ohledem na rozsah, účel a způsob užití
díla, včetně případného budoucího způsobu užití díla (článek IV. Odst. 4.2)
a s ohledem na to smluvní strany tuto odměnu považují za dostatečnou
a přiměřenou. Smluvní strany výslovně sjednávají, že autorovi nepřísluší právo
na přiměřenou dodatečnou odměnu.
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Článek VI.
Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta
6.1.

V případě podstatného porušení povinností dle této smlouvy, zejména

-

v případě, že se některé z prohlášení autora (článek III.) ukáže v budoucnu
jako nepravdivé;

-

v případě prodlení s předáním řádně zhotoveného Díla o více než jeden
měsíc (čl. I/1.2.)
- v případě porušení závazku autora poskytnou nabyvateli podklady potřebné
k řádnému užívání Díla (článek IV. Odst. 4.8)
- v případě porušení závazku autora zdržet se užívání Díla po dobu trvání
smlouvy, příp. zdržet se udělení souhlasu k užití Díla po dobu trvání smlouvy
třetí osobě (ustanovení článku IV. Odst. 4.12);
je nabyvatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Autor je v případě podstatného porušení
svých závazků za podmínek stanovených tímto článkem navíc povinen uhradit
nabyvateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč a to převodem na účet nabyvatele č. 270504359359/0800 vedený u České Spořitelny Nymburk. Smluvní pokuta je splatná do
14 dnů od doručení písemné výzvy k jejímu uhrazení. Zároveň je autor povinen do 30
dnů od odstoupení od smlouvy vrátit nabyvateli přijaté finanční plnění; nabyvatel je
oproti tomu povinen nadále se užití Díla zdržet. Autor odpovídá v takovém případě
nabyvateli též za škodu, včetně náhrady za již vyrobené a v důsledku odstoupení od
smlouvy neupotřebitelné materiály obsahující Dílo (hlavičkové papíry, propagační
předměty apod.).
6.2.

Autor je oprávněn odstoupit od smlouvy toliko v případě, že nabyvatel nesplní svou
povinnost k úhradě odměny dle článku V. této smlouvy ani po předchozí výzvě autora
s poskytnutím dostatečně dlouhé lhůty k dodatečnému splnění povinnosti dle článku V.

Článek VII.
Závěrečné ustanovení
7.1.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a
uzavírá se na dobu trvání majetkových práv k autorskému Dílu ve smyslu § 27
Autorského zákona. Pokud nebude autor fyz. osoba, bude účinnost této smlouvy až po
uveřejnění v registru smluv.

7.2.

Strany mohou platnost smlouvy ukončit písemnou dohodou podepsanou oběma
stranami.

7.3.

Tato smlouva nahrazuje všechny mezi smluvními stranami před podepsáním této
smlouvy učiněná ústní nebo písemná ujednání týkající se zhotovení Díla a poskytnutí
užívacího práva k tomuto Dílu.

7.4.

Veškeré dodatky a změny této smlouvy musí být činěny v písemné formě a musí být
odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami.
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7.5.

Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy byla neplatná, neúčinná nebo
nerealizovatelná nebo se neplatnými, neúčinnými nebo nerealizovatelnými stanou,
nebude tím dotčena platnost, účinnost nebo realizovatelnost smlouvy obecně. Obě
smluvní strany v tomto případě nahradí neplatná, neúčinná nebo nerealizovatelná
ustanovení platnými, účinnými nebo realizovatelnými ustanoveními, která budou pokud
možno nejlépe nahrazovat neplatností, neúčinností nebo nerealizovatelností dotčená
ustanovení, přičemž smluvní strany budou přihlížet k jejich původnímu účelu a smyslu.

7.6.

Pro tuto smlouvu platí český právní řád. Právní vztahy v této smlouvě výslovně
neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

7.7.

Smluvní strany se vynasnaží případné názorové rozdíly řešit smírně. V případě, že toto
nebude možné, pak budou všechny spory vyplývající z této licenční smlouvy
rozhodnuty věcně a místně příslušným soudem. Jako místně příslušný soud je s ohledem
na sídlo nabyvatele dohodnut v závislosti na konkrétní věcné příslušnosti obecný soud
nabyvatele.

7.8.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni
ani za nápadně nevýhodných podmínek. Dále potvrzují, že si tuto smlouvy před jejím
podpisem řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a na důkaz schody o její formě
i obsahu připojují své podpisy.

7.9.

Tato smlouvy je vyhotovena ve třech vyhotoveních v českém znění, z nichž jedno
obdrží autor a dvě nabyvatel.

7.10.

Smlouvu je uzavírána v souladu s usnesením rady města č…..

V ………………… dne …………….

V Nymburce dne ………………..

……………………………….

……………………………….

autor

nabyvatel
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