LICENČNÍ SMLOUVA
O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ
Níže uvedené strany,
„nabyvatel“
a
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní,
Technická 4, 166 07, Praha 6,
IČ: 68407700, DIČ: CZ68407700,
Ústav výrobních strojů a zařízení | Ú12135
Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii | VCSVTT
Horská 3, 128 00 Praha 2
(dále jen jako „poskytovatel“)
(společně též jako „smluvní strany“)
uzavírají dle § 46 odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„AutZ“), tuto licenční smlouvu o využití výsledků (dále jen „smlouva“):

I.1

II.1
II.2

I.
Účel
Poskytovatel v rámci projektu č. 1M0507 (1M6840770003) s názvem „Výzkum strojírenské
výrobní techniky a technologie“ programu Výzkumná centra PP2-DP01 (1M) vytvořil
autorské dílo, počítačový program, s názvem <název díla> (dostupné na <URL>), ke kterému
zamýšlí touto smlouvou udělit nabyvateli nevýhradní licenci k užití.
II.
Předmět
Předmětem smlouvy je udělení licence v rozsahu dle čl. IV smlouvy poskytovatelem nabyvateli
k užívání autorského díla „<název díla>.“
Předmětem smlouvy je dále závazek nabyvatele zaplatit poskytovateli za udělení licence
odměnu dle čl. V. smlouvy.

III.
Předání rozmnoženiny díla
III.1 Poskytovatel předává rozmnoženinu díla nabyvateli jejím umístěním na <URL>.
IV.
Rozsah licence
IV.1 Poskytovatel poskytuje nabyvateli nevýhradní oprávnění k užití, a to takovému způsobu, který
se ukáže jako nezbytný k <popis způsobu, jakým zamýšlí nabyvatel dílo užít>.
IV.2 Licence dle bodu IV.1 smlouvy nabyvatele zejména neopravňuje dílo rozmnožovat (ustanovení
§ 65 AutZ zůstávají tímto ujednáním nedotčena), pozměňovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat,
ani sdělovat veřejnosti.
IV.3 Licence dle bodu IV.1 smlouvy se poskytuje jako nevýhradní, územně, časově a množstevně
neomezená.
IV.4 Nabyvatel není oprávněn udělit podlicenci dle § 48 a § 57 AutZ.
IV.5 Smluvní strany se dle § 46 odst. 3 AutZ dohodly, že nabyvatel není povinen licenci využít.

V.1
V.2

V.
Odměna
Nabyvatel se zavazuje zaplatit za udělení licence k užití díla poskytovateli odměnu ve výši
<výše odměny>,- Kč.
Odměna dle bodu V.1 smlouvy je splatná nejpozději dne <datum splatnosti> na účet
poskytovatele č. <číslo účtu> vedený u <banka>.

VI.
Závěrečná ustanovení
VI.1 Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.
VI.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou jako dodatky označeny, vzestupně
číslovány a stanou se nedílnou součástí smlouvy.
VI.3 Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každý účastník
smlouvy obdrží po jednom z nich.
VI.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
VI.6 Práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy přecházejí v plném rozsahu i na právní nástupce
smluvních stran.
VI.7 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření
dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě
do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
V <místo podpisu smlouvy> dne <datum podpisu smlouvy>

nabyvatel

<Jméno a příjmení autora>
poskytovatel

