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TATO LICENČNÍ SMLOUVA (dále jen „Smlouva“) je uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku 
v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „Občanský zákoník“) 
 
MEZI 
 
Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, 
se sídlem Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, 
IČO: 471 14 321, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 7232, 
zastoupenou Ing. Radovanem Kouřilem, generálním ředitelem 
 

DÁLE JEN „NABYVATEL“ 
NA STRANĚ JEDNÉ 

 
A 
 
STYRAX, a.s. 
se sídlem:  Zelený pruh 95/97, 140 00, Praha 4 
IČO:   274 16 712 
zápis v OR:  u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10465 
zastoupen:  Ing. Petr Ulč, předseda představenstva 
 

DÁLE JEN „POSKYTOVATEL“ 
NA STRANĚ DRUHÉ 

 
NABYVATEL A POSKYTOVATEL DÁLE SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

NEBO SAMOSTATNĚ „Smluvní strana“ 
 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) Nabyvatel je zadavatelem a Poskytovatel je vybraným dodavatelem Veřejné zakázky (jak je tento 

pojem definován v čl. 1.7 níže). 
 

(B) V rámci plnění předmětu Veřejné zakázky bude docházet k poskytování služeb sjednaných ve 
Smlouvě o podpoře (jak je tento pojem definován v čl. 1.5 níže), a to konkrétně poskytování 
technické podpory portálu VITAKARTA ONLINE ze strany Poskytovatele (dále jen „Služby“). 
 

(C) Smluvní strany předpokládají, že v rámci nebo v souvislosti s poskytováním Služeb bude 
docházet k vytváření Autorských děl (jak je tento pojem definován v čl. 1.1 níže). 
 

(D) Smluvní strany mají zájem vzájemně upravit výkon práv k Autorským dílům, které budou 
vytvořeny v rámci nebo v souvislosti s poskytováním Služeb, a to prostřednictvím Licence (jak je 
tento pojem definován v čl. 1.4 níže), kterou Poskytovatel udělí Nabyvateli. 

 
TÍMTO SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 

1. DEFINICE 

V této Smlouvě, pokud z jejího kontextu nevyplývá jinak, mají níže uvedené pojmy následující význam: 

1.1 „Autorské dílo“ znamená autorské dílo ve smyslu § 2 Autorského zákona; pro účely této Smlouvy 
zejména Software, databáze a jakékoliv výstupy Poskytovatele vytvořené v rámci nebo 
v souvislosti s poskytováním Služeb, které splňují podmínky stanovené v § 2 Autorského zákona; 
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1.2 „Autorský zákon“ znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; 

1.3 „Databáze“ znamená databázi ve smyslu § 88 Autorského zákona; 

1.4 „Licence“ má význam uvedený v čl. 2.1 této Smlouvy; 

1.5 „Smlouva o podpoře“ znamená smlouvu o podpoře a rozvoji VITAKARTA ONLINE uzavřenou 
mezi Nabyvatelem a Poskytovatelem; 

1.6  „Poddodavatel“ znamená jakoukoliv osobu anebo subjekt, který je v postavení anebo který bude 
v postavení poddodavatele Poskytovatele v rámci nebo v souvislosti s poskytováním Služeb při 
plnění Veřejné zakázky; 

1.7 „Veřejná zakázka“ znamená veřejnou zakázku s názvem „Rozvoj a servisní podpora 
VITAKARTA ONLINE“, ev. č. VZ: Z2018-044753, jejímž zadavatelem je Nabyvatel.  

2. UDĚLENÍ LICENCE POSKYTOVATELEM 

2.1 Poskytovatel poskytuje Nabyvateli výhradní oprávnění (licenci, resp. podlicenci) k výkonu práva 
užít Autorská díla a k výkonu práva vytěžovat a zužitkovat Databáze vytvořené v rámci nebo 
v souvislosti s poskytováním Služeb, a to v územně, technologicky a množstevně neomezeném 
rozsahu a všemi známými způsoby užití, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora 
(„Licence“). 

2.2 Součástí Licence je rovněž neomezené právo Nabyvatele poskytnout třetím osobám podlicenci 
k užití Autorského díla a Databáze v rozsahu shodném s rozsahem Licence, souhlas 
Poskytovatele k postoupení Licence na třetí osoby a souhlas Poskytovatele udělený Nabyvateli 
k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací Autorského díla a Databáze, včetně zveřejnění, 
zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, 
aby uváděl Autorské dílo na veřejnost pod svým jménem, a to i prostřednictvím třetích osob. 
Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované verze i na úpravy a 
překlady Autorského díla dodané Poskytovatelem. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn 
vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k Autorskému dílu a že má 
souhlas autorů k uzavření těchto licenčních ujednání a že toto prohlášení zahrnuje i taková práva 
autorů, která by vytvořením Autorského díla teprve vznikla. 

2.3 Poskytovatel poskytuje Licenci v rozsahu dle článku 2.1 této Smlouvy k počítačovým programům 
vyvíjeným Poskytovatelem. Tato Licence se ve stejném rozsahu vztahuje k počítačovým 
programům ve zdrojovém a strojovém kódu, jakož i ke koncepčním přípravným materiálům. 
Poskytovatel se ohledně Licence k počítačovým programům zavazuje poskytnout Nabyvateli 
zdrojové kódy s komentáři takových počítačových programů a koncepční přípravné materiály 
(zahrnující zejména analýzy a technické designy) a tyto v případě změny průběžně aktualizovat 
a poskytovat i dokumentaci provedených změn. Poskytovatel se dále zavazuje předat Nabyvateli 
finální dokumentované zdrojové kódy a koncepční přípravné materiály všech počítačových 
programů v aktuální podobě nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů od skončení Smlouvy o 
podpoře. Formu a způsob poskytnutí kódů a dokumentů uvedených v tomto článku stanoví 
Nabyvatel na základě posouzení konkrétních návrhů Poskytovatele. 

2.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle Smlouvy o podpoře 
vznikne činností Poskytovatele a Nabyvatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se Smluvní strany 
výslovně jinak, bude se mít za to, že je Nabyvatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva 
k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a že Poskytovatel udělil 
Nabyvateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena Služeb 
(odměna Poskytovatele za plnění Smlouvy o podpoře) je stanovena se zohledněním tohoto 
ustanovení a Poskytovateli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky 
na odměnu.  

2.5 Poskytovatel je povinen postupovat tak, aby udělení Licence k Autorskému dílu dle této Smlouvy 
včetně oprávnění udělit podlicenci zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob. Nebude-li 
možné po Poskytovateli spravedlivě požadovat udělení Licence v rozsahu dle článku 2.1 této 
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Smlouvy, zejména proto, že se jedná o tzv. standardní počítačové programy, je Poskytovatel 
povinen na to písemně Nabyvatele upozornit spolu s náležitým odůvodněním a poskytnout 
Nabyvateli nebo zajistit pro Nabyvatele bez nároku na další úplatu poskytnutí licence či 
podlicence v nejširším možném rozsahu. Postup dle předchozí věty je možný jen s výslovným 
písemným souhlasem Nabyvatele, přičemž se Nabyvatel zavazuje, že tento souhlas neodmítne 
poskytnout bez vážného důvodu. 

2.6 Bude-li Autorské dílo vytvořeno činností Poskytovatele prováděnou v rámci nebo v souvislosti 
s poskytováním Služeb podle Smlouvy o podpoře, Smluvní strany činí nesporným, že jakékoliv 
takové Autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením Nabyvatele. 

2.7 Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přecházejí i na případného právního nástupce 
Nabyvatele. Případná změna v osobě Poskytovatele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv 
na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Poskytovatelem Nabyvateli. 

2.8 Ve vztahu k Licenci k Autorským dílům Poskytovatel prohlašuje, že oprávněné zájmy autora 
nemohou být značně nepříznivě dotčeny tím, že Nabyvatel nebude Licenci vůbec či zčásti užívat. 
Bez ohledu na tuto skutečnost tímto Smluvní strany sjednávají, že právo Poskytovatele na 
odstoupení dle § 2378 Občanského zákoníku není Poskytovatel oprávněn uplatnit před uplynutím 
deseti (10) let od poskytnutí Licence. 

3. UDĚLENÍ LICENCE TŘETÍ OSOBOU 

3.1 Pro všechny případy, ve kterých nemůže Poskytovatel z objektivních důvodů sám udělit 
Nabyvateli oprávnění dle článku 2 této Smlouvy k Autorskému dílu či Databázi vytvořeným 
v rámci nebo v souvislosti s poskytováním Služeb, Poskytovatel zajistí, že třetí osoba, jež 
vykonává majetková práva k příslušnému Autorskému dílu, resp. práva pořizovatele Databáze, 
udělí Nabyvateli bezúplatně výhradní oprávnění (licenci) Autorské dílo užít, resp. právo vytěžovat 
a zužitkovat Databázi, v rozsahu a za podmínek dle článku 2 této Smlouvy, a dále výhradní 
oprávnění (licenci) užít zdrojové kódy k tomuto Autorskému dílu v rozsahu a za podmínek dle 
článku 2 této Smlouvy, a to tak, že příslušné oprávnění bude Nabyvateli uděleno v písemně formě 
nejpozději v den předání příslušného Autorského díla či Databáze.  

3.2 Nebude-li Nabyvateli v den předání příslušného Autorského díla či Databáze předloženo 
v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, znamená to, že příslušná 
oprávnění udělil Nabyvateli Poskytovatel dle článku 2 této Smlouvy.  

4. ODMĚNA 

4.1 Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo 
postoupení Licence k Autorskému dílu a Databázi je zahrnuta v ceně Služeb sjednané ve 
Smlouvě o podpoře. 

5. UKONČENÍ SMLOUVY 

5.1 Smluvní strany se výslovně dohodly, že tuto Smlouvu není možné ukončit. 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami. 

6.2 Tato Smlouva, jakož i veškeré právní vztahy z ní plynoucí, se řídí a je vykládána v souladu 
právními předpisy České republiky. 

6.3 Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků. 

6.4 Bude-li jedno nebo více ustanovení této Smlouva neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo 
nevymahatelné, nebude to mít za následek neplatnost, neúčinnost, zdánlivost ani 
nevymahatelnost celé této Smlouvy. V takovém případě Smluvní strany nahradí takovéto 
neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude nejlépe 
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odpovídat smyslu takového neplatného, neúčinného, zdánlivého a/nebo nevymahatelného 
ustanovení. 

6.5 Tato Smlouva je nedílnou součásti Smlouvy o podpoře jako její příloha č. 10. 

6.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má právní 
sílu originálu. Po uzavření této Smlouvy obdrží každá ze Smluvních stran po jednom (1) 
vyhotovení Smlouvy. 

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly podmínky obsažené v této Smlouvě a že jim porozuměly. 
Jako důkaz své opravdové vůle přijmout závazky vyplývající z této Smlouvy připojují Smluvní 
strany k této Smlouvě své podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušného počtu 
vyhotovení této Smlouvy. 

 
 

V _______________ dne _________________ V _______________ dne _________________ 
 
 
 

_____________________________________ 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců 

bank, pojišťoven a stavebnictví 
Ing. Radovan Kouřil 

předseda představenstva 

 
 
 

_____________________________________ 
STYRAX, a.s. 
Ing. Petr Ulč 

předseda představenstva 

 


