
Podlicenční smlouva o poskytnutí multimodálního modelu

Evidenční číslo smlouvy: S-15-520/2020 
č.j.: 48/2020-520-DOP/1 

Výtisk č. 1

PODLICENČNÍ SMLOUVA 
o poskytnutí multimodálního dopravního modelu

uzavřená na základě ust. § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 
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 (dále jen „autorský zákon“)

ČI. 1
Smluvní strany

1) Česká republika - Ministerstvo dopravy
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO: 66003008

DIČ: CZ66003008

zastoupená:

(dále jen „poskytovatel“)

2) Valbek, spol. s r.o.
sídlo:

IČO:

DIČ:

zastoupená:

Společnost je vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487 

(dále jen „příjemce“)

Vaňurova 505/17, Liberec lll-Jeřáb, 460 07 Liberec

48266230

CZ48266230

ČI. 2
Úvodní ustanovení, předmět smlouvy a účel podlicence

1. Poskytovatel prohlašuje, že na základě smluvních ujednání disponuje výhradní licencí k dílu s názvem 
„Multimodální dopravní model“ (dále jen „Model“), a že poskytnutím podlicence podle této smlouvy 
nebude porušeno žádné právo třetí osoby ani obecně závazné právní předpisy.

2. Poskytovatel poskytuje příjemci nevýhradní, časově omezenou podlicenci k užití Modelu v rozsahu 
nezbytném pro řádné zpracování projektu „D4 PPP Economic Study“ (dále jen „Studie“) na základě 
žádosti příjemce o poskytnutí dopravního modelu zaslané dne 28. ledna 2020, a to za podmínek 
specifikovaných v této smlouvě.

1



Podlicenční smlouva o poskytnutí multimodálního modelu

ČI. 3 
Odměna

Poskytovatel poskytuje příjemci podlicenci bezúplatně.

ČI. 4
Práva a povinnosti smluvních stran, smluvní pokuta, odpovědnost za škodu

1. Příjemce není oprávněn zpřístupnit Model jakýmkoli způsobem (včetně nedbalosti) třetím osobám, ani 
jej jakkoli rozšiřovat.

2. Příjemce je oprávněn provést následující úpravy Modelu:

• Doplnění výpočetních zón Modelu s cílem dosáhnout vyšší přesnosti výpočtu v zájmovém 
území Studie

• Doplnění zdrojových dat pro výpočtovou část Modelu

• Doplnění další dopravní infrastruktury pro výhledová období.

• Doplnění další dopravní infrastruktury v zájmovém území Studie pro současné období (rok 2020 
-jde zejména o dopravní infrastrukturu nadregionálního a kontinentálního významu).

• Doplnění výpočetních matic, výpočtových rovnic a výpočtovou sekvenci.

3. Příjemce poskytuje k úpravám Modelu aktualizovanému na základě této smlouvy výhradní, 
nevypověditelnou, časově a místně neomezenou licenci ke všem způsobům užití včetně úprav a změn 
Modelu bez souhlasu Příjemce.

4. Příjemce se zavazuje k vrácení Modelu a předání upraveného Modelu poskytovateli a nevratnému 
vymazání příslušných dat ze všech svých paměťových nosičů do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení 
podlicence podle čl. 6 odst. 1 této smlouvy nebo ukončení této smlouvy z důvodů uvedených v čl. 6 této 
smlouvy.

5. Model nesmí být použit k jiným účelům, než k účelu uvedenému v čl. 2 odst. 2 této smlouvy.

6. V případě porušení povinností příjemce uvedených v odst. 1 a 5 tohoto článku, čl. 7 odst. 1 a čl. 8 odst. 
6 této smlouvy se příjemce zavazuje (pokud to povaha porušení závazku nevylučuje a závadný stav lze 
odstranit, pak po předchozí písemné výzvě poskytovatele k odstranění závadného stavu a marném 
uplynutí desetidenní lhůty k odstranění následků porušení závazků nebo ke zjednání nápravy) zaplatit 
poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to nejpozději 
do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty. V případě 
porušení povinnosti příjemce dle odst. 4 tohoto článku se příjemce zavazuje zaplatit poskytovateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno právo na náhradu škody.

7. Příjemce se zavazuje přijmout účinná opatření k zabezpečení svých závazků.

8. Případnou škodu způsobenou poskytovateli porušením svých povinností dle této smlouvy uhradí příjemce 
na základě písemné výzvy poskytovatele k náhradě škody, a to ve lhůtě stanovené poskytovatelem, jinak 
do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení této výzvy.

Čl. 5
Forma předání Modelu

Poskytovatel se zavazuje předat Model příjemci na DVD do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této 
smlouvy.
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ČI. 6
Trvání a ukončení podlicence

1. Podlicence podle této smlouvy je poskytována na dobu do předání a převzetí řádně dokončené Studie.

2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou v souladu s ustanovením § 1981 
občanského zákoníku, přičemž účinky ukončení této smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v 
takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni 
uzavření takovéto dohody.

3. Účinnost této smlouvy lze ukončit písemným odstoupením od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení některou ze smluvních stran v souladu s ustanovením § 2002 občanského zákoníku.

4. Účinnost této smlouvy lze předčasně ukončit také písemným odstoupením od smlouvy v souladu s 
ustanovením § 2001 občanského zákoníku v případě skutečností stanovených v tomto odstavci. 
Příjemce je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že nebudou splněny podmínky stanovené 
v čl. 2 odst. 1 a poskytovatel v případě porušení povinností příjemce stanovených v čl. 4. odst. 1 a 5, čl. 
7 odst. 1 a čl. 8 odst. 6 této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy není dotčen 
případný nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nárok na náhradu škody způsobené porušením této 
smlouvy.

5. Tato smlouva pozbývá účinnosti rovněž v důsledku případného ukončení smlouvy upravující poskytnutí 
licence poskytovateli.

Důvěrnost informací
1. Žádná ze smluvních stran není oprávněna poskytnout třetím osobám jakékoliv informace o podmínkách 

této smlouvy a souvisejících s touto smlouvou, jejichž obsahem mohou být důvěrné informace, osobní a 
citlivé údaje, informace týkající se obchodního tajemství, technologie nebo know-how, s výjimkou 
povinnosti poskytovat informace podle zvláštních předpisů. Ustanovení čl. 8 odst. 4 této smlouvy tím 
není dotčeno.

2. Závazky podle předchozího odstavce tohoto článku zůstávají v platnosti i po ukončení účinnosti této 
smlouvy.

Čl. 8
Závěrečná ujednání

1. Příjemce odpovídá za škody vzniklé porušením jeho povinností dle této smlouvy.

2. Případné změny nebo doplňky této smlouvy musí mít formu písemného dodatku smlouvy podepsaného 
oběma smluvními stranami. Tyto dodatky se stávají nedílnou součástí této smlouvy.

3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží příjemce a tři 
poskytovatel.

4. Příjemce souhlasí s tím, že poskytovatel 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, uveřejní tuto smlouvu včetně všech jejích příloh a dodatků 
v registru smluv.

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

6. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z 
této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
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7. V záležitostech touto smlouvou neupravených se vztahy ze smlouvy vzniklé řídí právním řádem České 
republiky, zejména občanským zákoníkem a autorským zákonem.

za poskytovatele za příjemce

V Praze dne: 13.02.2020 V Praze dne: 11.02.2020
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