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      číslo smlouvy MMR (CES): 5994 

č.j.: MMR-43394/2020-56 

 
 

PODLICENČNÍ SMLOUVA – SW NÁSTROJ ELIT 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2363 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „smlouva“) 
uzavřena mezi smluvními stranami  

Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj 
se sídlem: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 
IČ: 660002222 
zastoupená: Ing.  Bc. Radmilou Outlou, MBA, ředitelkou Odboru projektového řízení 
(dále jen „poskytovatel podlicence“) na straně jedné 

a 

Horská služba ČR, o.p.s. 
se sídlem: 543 51 Špindlerův Mlýn 260 
IČ: 27467759 
zastoupená: Patrikem Jaklem, ředitelem 
(dále jen „nabyvatel podlicence“) na straně druhé 
 

Preambule 
 

V  souladu s § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon) vznikla 
poskytovateli podlicence „licence k  SW NÁSTROJI ELIT“ jakožto zaměstnaneckému dílu (dále jen „SW 
ELIT“). SW ELIT je aplikace zaměřená na evidenci a řízení projektů a veřejných nákupů. 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je udělení oprávnění – poskytnutí podlicence dle § 2363 a násl. 

občanského zákoníku k užití SW ELIT specifikovaného v preambuli, a to v rozsahu určeném v této 
smlouvě,  

2. Poskytovatel podlicence touto smlouvou poskytuje nabyvateli podlicenci k užití SW ELIT, a to jako 

k celku nebo k jeho jednotlivým částem, v rozsahu dále uvedeném.  
3. Poskytovatel podlicence postupuje licenci nabyvateli podlicence s písemným souhlasem spoluautorů 

díla a o postoupení licence a o osobě nabyvatele licence spoluautory informoval. 
 

II. 
Podmínky poskytnutí podlicence 

 
1. Podlicence je časově a teritoriálně neomezená ke všem způsobům užití SW ELIT. 

2. Podlicence se poskytuje bezúplatně a jako nevýhradní.  
3. Poskytovatel podlicence poskytuje podlicenci k užití SW ELIT pro Evidenci projektů ve všech fázích 

realizace a evidenci a řídicí kontrolu veřejných nákupů. SW ELIT může být za uvedeným účelem 
využit všemi možnými způsoby využití, jež povaha díla připouští, a to v neomezeném rozsahu.  

4. Poskytovatel podlicence poskytuje podlicenci za podmínek stanovených § 2363 a násl. a § 2371 a 
násl. občanského zákoníku a svolení k užití díla vcelku, samostatně i ve spojení s jinými autorskými 
díly a v původní podobě.  

5. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že nabyvatel podlicence je oprávněn SW ELIT 
užívat na vícero elektronických zařízeních zároveň. 



III.
Práva a povinnosti

1. Nabyvatel podlicence není povinen poskytnutou podlicenci využít.
2. Nabyvatel podlicence není oprávněn práva z podlicence zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně

poskytnout třetí osobě.
IV.

Doba trvání smlouvy

1. Podlicence se poskytuje ke dni uzavření této smlouvy.
2. Oprávnění dle čl. I odst. 1 je poskytováno na dobu neurčitou s tím, že oprávnění zaniká, pokud dojde

k zániku licence na straně poskytovatele podlicence. V takovém případě poskytovatel podlicence o
zániku licence bezodkladně informuje nabyvatele podlicence a zároveň zajistí export dat nabyvatele
podlicence takovým způsobem, aby byla pro nabyvatele podlicence dále zpracovatelná.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti z této smlouvy nejsou převoditelná a nepřecházejí na právního nástupce
nabyvatele podlicence.

2. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu.
3. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou formou, a to vzestupně číslovanými

dodatky, podepsanými oprávněnými osobami za každou stranu smlouvy.
4. Věci neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů.
5. V případě, že by se stalo některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i

nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.
6. Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopisu v elektronické verzi, podepsána kvalifikovanými

elektronickými podpisy.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že smlouva byla

uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.
Na důkaz dohody o všech ustanoveních této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat za obě
smluvní strany své podpisy.

V Praze dne …………………….. V Praze dne 05.08.2020

Poskytovatel podlicence: Nabyvatel podlicence:

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Horská služba ČR, o.p.s.

Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA Patrik Jakl

ředitelka Odboru projektového řízení ředitel Horské služby ČR, o.p.s.
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Ing. Bc. 

Radmila Outlá

Digitálně podepsal 

Ing. Bc. Radmila Outlá 

Datum: 2020.08.18 

08:31:18 +02'00'

Patrik 

Jakl

Digitálně podepsal 

Patrik Jakl 

Datum: 2020.08.24 

13:15:28 +02'00'


