
Licenční smlouva k logu 

„Zdravé rostliny pro lepší život“ 

 
 

Zařízení služeb MZe s.p.o. 

IČO: 71294295 

Se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Těšnov 65/17, PSČ 110 00 

Zastoupené: Ing. Petrou Podařilovou Havlíčkovou, ředitelkou 

(dále jen „Poskytovatel licence")  

  

a  

 

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

organizační složka státu 

IČO: 00020338 

Se sídlem: Hroznová 63/2, 656 06 Brno 

Zastoupená: Ing. Danielem Jurečkou, ředitelem 

(dále jen „Nabyvatel licence“)  

 

(dále společně též „Účastníci“ nebo samostatně „Účastník“)  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto licenční smlouvu k logu „Zdravé rostliny 

pro lepší život“ dle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů  

(dále jen „Smlouva“): 

 

I. Účel smlouvy 

 

1. Účelem této Smlouvy je prostřednictvím Loga „Zdravé rostliny pro lepší život“ zvýšit 
povědomí laické i odborné veřejnosti o významu zdraví rostlin k zajištění bezpečnosti 
potravin, ochrany životního prostředí, biodiverzity a hospodářského rozvoje. 
 

 

II.   Předmět smlouvy 

 

1. Poskytovatel licence poskytuje touto Smlouvou Nabyvateli licence nevýlučné právo 

užít logo „Zdravé rostliny pro lepší život“ (dále také „logo“), které tvoří přílohu č. 1 této 

Smlouvy, a to v omezeném rozsahu za podmínek stanovených touto Smlouvou  

po dobu trvání této Smlouvy na území České republiky. Nabyvatel licence má právo 

užívat logo za účelem, který je blíže uveden v čl. I této Smlouvy.  



 

2. Nabyvatel licence prohlašuje, že má veškerá oprávnění, dle nichž bude splňovat 

všechny povinnosti dle platných a účinných právních předpisů ČR pro naplnění smyslu 

a účelu této Smlouvy. 

 

3. Licenci užít logo za podmínek stanovených touto Smlouvou poskytuje Poskytovatel 

licence jako nevýhradní.  

 

4. Poskytovatel licence si dle § 2375 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje, že bez jeho svolení nelze ze strany Nabyvatele 

licence logo nebo jeho název upravit nebo jakkoli změnit.  

 

5. Nabyvatel licence použije uvedené logo v souvislosti s aktivitami zajišťovanými 

v souladu se svým předmětem činnosti vyplývajícím ze zřizovací listiny nebo platné  

a účinné právní úpravy a Poskytovatel licence mu umožní použití loga za podmínek 

daných touto Smlouvou. 

 

III. Práva a povinnosti Poskytovatele licence 

 

1. Poskytovatel licence prohlašuje, že je nositelem příslušných oprávnění k logu.   

 

2. Poskytovatel licence je oprávněn k výkonu práva, ke kterému udělil nevýhradní licenci, 

jakož i poskytnout licenci třetí osobě. 

 

3. Poskytovatel licence je oprávněn u Nabyvatele provádět namátkové kontroly  

zaměřené na správné užití loga v souladu s jejím platným logomanuálem. Logomanuál 

tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. 

 

4. Poskytovatel licence je oprávněn odejmout Nabyvateli licence právo používat logo, 

pokud při kontrolách bude zjištěno, že došlo k porušení této Smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů. O této skutečnosti Poskytovatel licence vyhotoví 

protokol s výčtem zjištěných nedostatků, který odešle Nabyvateli licence k vyjádření.  

Lhůta k vyjádření pro Nabyvatele licence činí 10 pracovních dnů. Po obdržení vyjádření 

Nabyvatele licence se Poskytovatel licence rozhodne, zda tuto Smlouvu vypoví, 

odstoupí od této Smlouvy nebo bude ve smluvním vztahu pokračovat.   

 

IV. Práva a povinnosti Nabyvatele licence 

 

1. Nabyvatel licence má právo používat logo za účelem jak je uveden v čl. I této Smlouvy 

po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy. 

 



2. Nabyvatel licence se zavazuje, že po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy ani  

po jejím skončení neučiní žádná opatření, aby získal vlastnické právo k logu shodné 

či zaměnitelné s logem, ani nebude po skončení platnosti a účinnosti této Smlouvy 

užívat shodné či zaměnitelné označení. Porušení tohoto článku se považuje za porušení 

této Smlouvy. Poskytovatel licence za důvod pro odstoupení od této Smlouvy považuje 

porušení povinností Nabyvatele licence dle čl. V odst. 5.  V případě porušení tohoto 

ustanovení Smlouvy je Nabyvatel licence povinen zaplatit Poskytovateli licence 

smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo 

Poskytovatele licence na náhradu škody v plné výši, pokud mu v důsledku porušení 

smluvní povinnosti Nabyvatelem licence vznikne, ani právo Poskytovatele licence na 

odstoupení od této Smlouvy, ani povinnost Nabyvatele licence ke splnění povinnosti 

utvrzené smluvní pokutou, ledaže by Poskytovatel licence výslovně prohlásil, že na 

plnění povinnosti netrvá. 

 

3. Nabyvatel licence se zavazuje, že bude logo používat výhradně v souladu s platným 

logo manuálem (příloha č. 2 smlouvy) předaným Nabyvateli licence od Poskytovatele 

licence při podpisu této Smlouvy.  

 

4. Nabyvatel licence se zavazuje, že bude Poskytovatele licence vždy bez zbytečného 

odkladu informovat o případném protiprávním využívání loga třetí osobou, o němž  

se dozví.  

 

5. Nabyvatel licence se zavazuje informovat Poskytovatele licence o každé změně jeho 

předmětu činnosti nebo jiných skutečnostech rozhodných pro trvání a podmínky této 

Smlouvy. 

 

6. Nabyvatel licence nemá právo poskytovat podlicence bez schválení Poskytovatele 

licence.  

 

V. Doba platnosti a účinnosti Smlouvy 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu 3 let ode dne nabytí její účinnosti.  

 

2. Účastníci se dohodli, že jednou ročně proběhne vyhodnocení úspěšnosti aplikace loga 

a taktéž vyhodnocení plnění podmínek Smlouvy ze strany Nabyvatele licence.  

 

3. V případě negativního vyhodnocení plnění podmínek Smlouvy ze strany Poskytovatele 

licence může Poskytovatel licence vypovědět tuto Smlouvu. Písemná výpověď Smlouvy 

musí být doručena Nabyvateli licence, přičemž výpovědní doba činí 30 dnů a běží od 

dne následujícího po doručení výpovědi Nabyvateli licence. 

 



4. Poskytovatel licence může vypovědět tuto Smlouvu i bez uvedení důvodu. Písemná 

výpověď Smlouvy musí být doručena Nabyvateli licence, přičemž výpovědní doba činí 

30 dnů a běží od dne následujícího po doručení výpovědi Nabyvateli licence. 

 

5. Poskytovatel licence je dále oprávněn od této Smlouvy bez jakýchkoliv sankcí vůči jeho 

osobě odstoupit v případě dle čl. III odst. 4 nebo čl. IV odst. 2 Smlouvy. Odstoupení od 

Smlouvy musí být vždy písemné a vždy po předchozím písemném upozornění 

s uvedením lhůty pro odstranění příslušného porušení této Smlouvy v délce nejméně 

10 dní. V případě, že vady nebudou odstraněny ve lhůtě dle tohoto článku, má 

Poskytovatel licence právo odstoupit od této Smlouvy ke dni doručení odstoupení 

druhému Účastníkovi.  

 

VI. Licenční poplatky  

 

1. Licence k logu poskytuje Poskytovatel licence pro Nabyvatele licence bezúplatně. 

 

2. Poskytovatel licence má zájem o co nejširší propagaci loga a práv s tímto logem 

souvisejících, a to v souladu s účelem Smlouvy uvedeným v čl. I.  

 

VII. Závěrečná ustanovení  

 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhého Účastníka. Smlouva nabývá 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

 

2. Nabyvatel licence svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz Smlouvy 

včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této Smlouvě byl uveřejněn v 

registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účastníci se dohodli, že podklady dle 

předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Poskytovatel 

licence; tím není dotčeno právo Nabyvatele licence k jejich odeslání. 

 

3. Účastníci výslovně prohlašují, že touto Smlouvou nedochází k poskytnutí licence 

k ochranné známce, a tudíž tato Smlouva nepodléhá zápisu do rejstříku ochranných 

známek. 

 

4. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky k této 

Smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci Účastníků.   

 

5. Práva a povinnosti neupravené touto Smlouvou se řídí zejména úpravou zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a 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 a dalších souvisejících 

zákonů.   

 

6. Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, přičemž všechna mají platnost originálu. Obě 

smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení. 

 

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

 

a.  Příloha č. 1: Logo 

b. Příloha č. 2: Logo manuál 

 

 

 

 

V Praze dne:                   V Praze dne: 

 

Poskytovatel licence                    Nabyvatel licence 

Zařízení služeb MZe s.p.o.                             ČR – Ústřední kontrolní a zkušební ústav             

 

 

 

 

……………………………………………                                         …………………………………………….  

Ing. Petra Podařilová Havlíčková                         Ing. Daniel Jurečka 

                ředitelka                 ředitel 

 

 

 


