
Smlouva č. JMK066301/20/OSV

Licenční smlouva
(dále jen „Smlouva) 

uzavřená
dle § 2358 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „OZ"), 

dle § 12 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, (dále jen „AZ")
a dle § 18 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění, (dále jen „OchZ")

Smluvní strany

jméno: Jihomoravský kraj
sídlo: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
IČO:
DIČ:

70888337
CZ70888337

zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem

(dále jen „Poskytovatel")

a

jméno: Královéhradecký kraj
sídlo: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
IČ:
DIČ:

70889546
CZ70889546

zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

(dále jen „Nabyvatel")

I. Úvodní ustanovení - předmět licence

Účelem této Smlouvy je poskytnout Nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci) kombinovanou 
ochrannou známku RODINNÉ PASY zapsanou dne 14. 5. 2007 u Úřadu průmyslového vlastnictví České 
republiky pod číslem zápisu 290196 s prioritou ze dne 14. 12. 2006 pro výrobky a služby ve třídách 9, 
16, 35, 39, 41, 42, 43 (dále jen „Ochranná známka") a autorská díla související s projektem Rodinné 
pasy (dále jen „Autorská díla"), jehož předmětem je provozování uceleného jednotného systému slev 
na výrobky a služby pro rodiny s dětmi (dále jen „Projekt").

II. Prohlášení Poskytovatele

Poskytovatel prohlašuje, že
a. je oprávněn užívat práva k Autorským dílům souvisejících s Projektem,
b. je vlastníkem Ochranné známky,
c. jménem autorů Autorských děl je oprávněn třetím osobám poskytovat souhlas s užitím 

Ochranné známky a Autorských děl.

Na žádost Nabyvatele Poskytovatel předloží Nabyvateli nejpozději do 10 pracovních dnů potřebné 
dokumenty toto dokazující. Poskytovatel v plném rozsahu odpovídá za následky způsobené 
nedodržením těchto prohlášení.



III. Udělení licence

1) Poskytovatel tímto poskytuje Nabyvateli bezplatně licenci k užití Autorských děl a k Ochranné 
známce, a to územně v rámci České republiky při realizaci aktivit a propagaci projektu Rodinné 
pasy Královéhradeckého kraje (dále jen „KHK Projekt")- Licence k Ochranné známce nabývá 
účinnosti vůči třetím osobám zápisem do rejstříku ochranných známek, vedeného Úřadem 
průmyslového vlastnictví.

2) Poskytovatel je povinen poskytnout Nabyvateli na jeho vyžádání přístupová práva k webovým 
stránkám  v takovém rozsahu, aby na jeho základě mohl Nabyvatel nebo jím 
určená osoba po dobu užití licence bez dalšího omezení měnit webové stránky, tedy zejm. jejich 
vzhled a jejich obsah, ve věcech a částech týkajících se realizace KHK Projektu.
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3) Poskytovatel uděluje licenci na dobu trvání KHK Projektu.
4) Ochrannou známku je Nabyvatel oprávněn užívat bez jakéhokoliv množstevního omezení pro 

všechny výrobky a služby, pro které je Ochranná známka zapsána. Licence k užití Autorských děl se 
uděluje rovněž bez jakéhokoliv množstevního omezení, Nabyvatel však není povinen ji využít.

5) Poskytovatel je povinen na vlastní náklady zajistit obnovení zápisu Ochranné známky pro všechny 
výrobky a služby, pro něž je zapsána, tak, aby Ochranná známka do konce doby udělení licence 
touto Smlouvou nezanikla.

6) Poskytovatel je povinen předat Nabyvateli základní grafický manuál k Ochranné známce a 
Nabyvatel je povinen se tímto dokumentem řídit.

7) Poskytovatel uděluje licenci jako nevýhradní.
8) Nabyvatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele předmět licence 

podle této Smlouvy (Ochranná známka a/nebo Autorská díla) či jeho součásti upravit či měnit.
9) Nabyvatel je oprávněn udělovat sublicence k ochranné známce dle této Smlouvy v souvislosti 

s realizací KHK Projektu třetím subjektům.

IV. Závěrečná ustanovení

1) Poskytovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana podstatným 
způsobem svůj závazek vyplývající z této Smlouvy a porušující smluvní strana takové porušení nebo 
závadný stav neodstraní ani do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany 
k odstranění porušení nebo závadného stavu.

2) Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy 
v registru smluv zajistí Nabyvatel ve stanovené lhůtě.

3) Nabyvatel je povinen nejpozději do 60 dnů od uzavření Smlouvy zajistit zápis licence dle čl. Ill 
Smlouvy do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví. Náklady a 
poplatky spojené se zápisem licence do uvedeného rejstříku nese Nabyvatel. Nabyvatel se 
zavazuje, že nepodá přihlášku a nepokusí se registrovat ochrannou známku, která by obsahovala 
vyobrazení předmětu licence a/nebo by mu byla jinak podobná.

4) Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky. Tuto Smlouvu lze 
ukončit jen v písemné formě dohodou smluvních stran.

5) Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.
6) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění.
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Tato Smlouva byla schválena na 31. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaném dne 
18. 6. 2020 usnesením č. 2711/20/Z31.

Tato Smlouva byla schválena na 16. schůzi Rady Královéhradeckého kraje konané dne 8. 6. 2020 
usnesením č. RK/16/872/2020.

V Brně dne 0 2 -07- 2020 4 08. ®
V Hradci Králové dne...........................

Jihomoravsky kraj
Žerotínovo nám. 3 

601 82 Brno^ 
........

............................ 
(Poskytovatel)

Královéhradecký Kr*.

(3)
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