
SMLOUVA O POSTOUPENÍ LICENČNÍ SMLOUVY 
uzavřená dle§ 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen "Smlouva") 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Veřejná vysoká škola - režim existence podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonťi, ve znění 
pozdějších předpisťi 
se sídlem: 
jednající: 
IČ: 
DIČ: 

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.O., rektor UP 
61989592 
CZ61989592 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy:
(dále jen "Postupitel") 

a 

Mgr. Lukáš Novák 
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 
Kandia 20, 798 57 Laškov 
IČO: 03458261, DIČ:
Kontaktní e-mail:
(dále jen "Postupník") 

společně též "Smluvní strany" 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Dne 30. 10. 2019 uzavřel PÓstupitel iakožto poskytovatel licence s Jihočeskou univerzitou v českých Budějovicích, se sídlem Branišovská 
1645/31a, 370 05 České Budějovice, IC: 60076658, DIČ: CZ60076658, jakožto nabyvatelem licence (dále jen "Postoupená strana") 
bezúplatnou licenční smlouvu k výkonu práva užít mobilní aplikaci pro chytré telefony a tablety s operačním systémem Android pro přístup 
k vybraným klíčovým funkcím informačního systému IS STAG - produkt UniZOne (dále jen "Postupovaná smlouva"). 
1.2 Postupitel a postupník předběžně dohodli, že majetková práva autorská k produktu UniZone bude na základě dohody o postoupení práv 
k produktu UniZone v budoucnu vykonávat výlučně Postupník, přičemž k tomuto je mezi nimi připravována příslušná smlouva. Aby mohlo dojít 
k realizaci takto připravované smlouvy v plném rozsahu, musí postupitel dbát, aby nenarušil práva, která garantuje Postupovanou smlouvou 
Postoupené straně. 
1.3 Možným řešením popsané situace je postoupení Postupované smlouvy - pak do postavení Postupitele z Postupované smlouvy vstoupí se 
souhlasem Postupované strany Postupník. 

2. POSTOUPENÍ 

2.1 Postupitel tímto postupuje Postupovanou smlouvu Postupníkovi a Postupník práva a povinnosti z Postupované smlouvy přijímá. 

2.2 Postoupená strana s postoupením vyjadřuje svťij souhlas a potvrzuje jej podpisem této Smlouvy; postoupení je vťiči Postoupené straně 
účinné dnem účinnosti této smlouvy, nejdříve však dnem jejího souhlasu s postoupením. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
3.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh a případných dodatkťi podléhá povinnému uveřejnění podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v aktuálním znění. 
3.2 Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a nabývá vflči postupiteli a postupníkovi 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zmíněným zákonem. Postupitel, který uveřejnění smlouvy v registru zajistí, 
informuje postupníka o jejím uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu Postupníka uvedeném v záhlaví této smlouvy. 
3.3 Tato smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních, přičemž každý z nich má platnost originálu. Po dvou obdrží Postupitel, Postupník a 
Postoupená strana. 

V Olomouci dne: 1 9. 11. 2020 

Podpis: 

V Olomouci dne: 

Postupník: 

Mgr. Lukáš Novák 

Podpis: 

V Českých Budějovicích dne:/.( /cJ. � 

S postoupením Postupované smlouvy na 
Postupníka souhlasíme. 

Za Postoupenou stranu: 

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., rektor JU 




