
Podlicenční smlouva

KUJIP01CYH1X

uzavírají podle § 2363 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník")

1) Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, Jihlava
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina
IČO: 70890749
(dále jen „poskytovatel")

a

2) Střední škola stavební Třebíč

se sídlem: Kubišova 1214/9, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 
zastoupená: Ing. Jiřím Kurkou, ředitelem školy 
IČO: 60418451 
(dále jen „nabyvatel")

I.
Prohlášení poskytovatele

1) Poskytovatel prohlašuje, že má na základě realizace projektu Pořízení tří center 
obnovitelných zdrojů energie (č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001995) a Smlouvy o dílo 
uzavřené mezi Krajem Vysočina a společností AutoCont CZ a. s. s ID 118720 ze dne 
4. 7. 2018, licenci ke všem částem díla realizovaného na základě této smlouvy a které 
mají povahu autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a stejně tak má poskytovatel právo poskytnout nabyvateli právo dílo 
užít. Právo užít dílo poskytuje poskytovatel nabyvateli za účelem zajištění běžného 
provozu školy - nabyvatele.

II.
Předmět a účel smlouvy

1) Poskytovatel touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práv dílo užít (dále 
jen „podlicence").

2) Předmětem této smlouvy je udělení oprávnění - podlicence k užití autorského díla 
konkretizované v prohlášení poskytovatele.

3) Právem užít dílo se ve smyslu této smlouvy rozumí právo nerušeného užívání díla 
v souladu s omezeními stanovenými autorským zákonem a touto smlouvou.

4) Poskytovatel podlicence touto smlouvou poskytuje nabyvateli podlicence bezúplatně.
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IV.
Podmínky podlicence

1) Nabyvatel je oprávněn užívat podlicenci pouze v souladu s jejím určením.
2) Nabyvatel není povinen podlicenci využít.

V.
Nakládání s podlicenci

1) Nabyvatel není oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást podlicence, nebo 
podlicenci třetím osobám.

2) Podlicence je poskytnuta jako podlicence nevýhradní.

3) Územní rozsah podlicence je neomezený.

4) Nabyvatel se touto smlouvou zavazuje k dodržování omezení užívání stanovených 
autorským zákonem a touto smlouvou.

VI.
Odstoupení od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze jen z důvodů uvedených v autorském zákoně.

VII.
Platnost a účinnost smlouvy

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání majetkových práv k dílu.

2) Platnost smlouvy může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

Vlil.
Závěrečná stanovení

1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti vždy dnem uvedeným v protokolu o předání příslušného majetku, k jehož 
užívání je podlicence určena, k hospodaření příspěvkové organizaci.

2) Práva a povinnosti vzniklé na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou, které v ní 
nejsou výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními autorského zákona 
a občanského zákoníku.

3) Smlouvu lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran, a to formou písemných 
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.

4) Smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží nabyvatel a jedno 
poskytovatel.

5) Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí, že smlouva 
byla sepsána dle jejich pravé vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
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6) Tato smlouva byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne 4. 12. 2018 
schválena usnesením č. 2233/35/2018/RK.

V Jihlavě dne

nabyvatel

Střední škola stavební 
Třebíč

Kubišova 1214/9, 874 01 Třebič
IČ: 80418481, DIČ; CZ60418451

poskytova
2018
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