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Licenční smlouva

ml

1.

ní

rn

MgA. Jakub Gajda, Ph.D.—
Bytem — —

2.

Nikola Martiníková, _
Bytem _ _

3,

Magda Pražáková, _
Bytem _ ﬂ
(dále také jako „pOskytovatel l“, „poskytovatel 2“ a „poskytovatel 3“, společně jako
„poskytovatel“)

4.

Vysoká škola báňská —— Technická univerzita Ostrava
Sídlem 17. listopadu 2172/15, Poruba, 708 00 Ostrava
ICO: 61989100

Zastoupena _, rektorem
(dále také jako „nabyvatel“)

poskytovatel a nabyvatel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako
„smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

licenční smlouvu
II.

Předmět smlouvy

1.

Na základě Usnesení Okresního soudu V Ostravě ze dne 29. 9. 2010 V dědické věci po

zůstaviteli Vladislavu Gajdovi, akademickém sochaři, se poskytovatel stal výlučným
vlastníkem sochařského díla:
Název díla: Zrození železa
Materiál: tryskaný hořický pískovec
Rozměry: 2,52 x 3,62 m (šířka a výška)
Přibližná cena: 1.500.000,- Kč
(dále také jako „Sochařské dílo“ nebo „dílo“)
2.

Dílo je zobrazeno V příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3.

Dílo bude u nabyvatele umístěno V 1. NP Nové auly V areálu nabyvatele u vstupu od ulice
17. listopadu, s čímž byl poskytovatel předem seznámen a s umístěním díla souhlasí.
Umístění díla je zobrazeno V příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

4,

Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn dílem samostatně a bez jakýchkoliv omezení
nakládat, ato bez právních vad takovéhoto jednání.

5.

Poskytovatel touto licenční smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva
autorského k užívání díla (dále také jen „licenci“), zjm. k právu na vystavování originálu
nebo rozmnoženiny díla a právu na sdělování díla veřejnosti dle zák. č. 121/2000 Sb.,
autorský zákon, V platném znění. Nabyvatel přijímá od poskytovatele licenci v souladu a za
podmínek ujednaných touto licenční smlouvou.

HI.
Basa—hw
1.

Předmětem této licenční smlouvy je poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít, ato
v neomezeném množstevním či územním rozsahu, V původní nebo zpracované či jinak
změněné podobě.

2.

Licence je ze strany poskytovatele poskytována bezplatně.

3.

Licence je sjednávána jako výhradní a nabyvatel je oprávněn udělit podlicenci či
postoupit licenci třetí osobě jen spředchozím výslovným souhlasem poskytovatele
učiněným V pisemné formě.

IV.
Práyg & pgvinnggti smlgýnígh stran

1.

Udělením licence vzniká poskytovateli povinnost strpět zásah do práva užít díla V rozsahu
vyplývajícím z této licenční smlouvy.

2.

Ukáže-li se nepravdivým tvrzení poskytovatele uvedené V čl. II odst. 4 této smlouvy, má
nabyvatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,— Kč. Tím není dotčen nárok na
náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě lOti dnů ode dne doručení písemné
výzvy k jej úhradě.

3.

Nabyvatel je povinen udržovat dílo - a to zejména pravidelným odstraňováním prachu
z díla pomocí mechanických nástrojů bez použití vody a čistících prostředků.

V.
D9 bg trzání smlouvy

1.

Tato licenční smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, po celou dobu trvání majetkových
autorských práva poskytovatele. Na tuto skutečnost je poskytovatel povinen upozornit
nabyvatele nejméně 1 rok před ukončením.

2.

Smlouvu lze ukončit na základě dohody smluvních stran, na základě odstoupení dle této
smlouvy a na základě výpovědí jedné ze smluvních stran. Výpovědní doba se sjednává 1
roční a počíná běžet uplynutím jednoho roku od konce kalendářního měsíce, vněmž

výpověď došla druhé straně. Nabyvatel je oprávněn odstoupit vpřípadě, ukáže-li se
nepravdivým tvrzení poskytovatele dle čl. II. odst. 1 této smlouvy.

VI.
Společná a závěrečná ustangxgní

1.

Tato licenční smlouva je platná a účinná dnem podpisu všemi smluvními stranami.

2.

Změny te'to licenční smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemnou
formou.

3.

Tato licenční smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této licenční
smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, občanský zákoník, a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění
pozděj ších předpisů, a ostatními právními předpisy Ceské republiky.

4.

Tato licenční smlouva je uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom vyhotovení.

5.

Smluvní strany po přečtení této licenční smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím
obsahem, že tato licenční smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě
jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže sve' podpisy.
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Příloha č. 1: Zobrazeni dila
Příloha č. 2: Zobrazeni umístění díla
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