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LICENČNÍ SMLOUVA AUTORSKÁ 
 
uzavřená podle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník), 

mezi 
 
SAKO Brno, a.s. 
se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno 
IČO: 607 13 470 
Zastoupená předsedou představenstva Mgr. Filipem Lederem a místopředsedou 
představenstva Ing. Pavlem Loutockým 
 
Jednáním jsou pověřeni: 
Ve věcech smluvních:  Ing. Karel Jelínek, ředitel společnosti 
    XXX, XXX 
Ve věcech technických:  XXX, XXX 
       XXX, XXX 
 
Bankovní spojení KB Brno-město, číslo účtu: 79033-621/0100 
 
(dále jen „Poskytovatel“) 
 
a 
 
Statutární město Brno 
Se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 
IČO: 449 92 785 
Zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou 
 
Jednáním jsou pověřeni: 
Ve věcech smluvních: Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu 
města Brna 
Ve věcech technických: XXX, XXX 
 
(dále jen „Nabyvatel“) 
 
níže uvedeného dne, měsíce a roku: 
 

Článek 1 
 

Preambule 
  

1. Tato smlouva navazuje na smlouvu o spolupráci (její čl. III. odst. 7) dříve uzavřenou mezi smluvními 
stranami, která byla schválena Zastupitelstvem města Brna na Z7/41. zasedání konaném dne 
4.9.2018, kterou se tyto dohodly na společném postupu v souvislosti s přípravou, realizací a 
budoucím provozováním sběrných středisek odpadů (dále též jen „smlouva o spolupráci“ a 
„SSO“), mezi nimiž je i SSO v MČ Židenice, Lazaretní. Licence se uzavírá za účelem umožnění 
realizace SSO. 
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2. Ochrana autorských práv se řídí občanským zákoníkem, zákonem 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 veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k 
duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 

3. Poskytovatel je výlučným vlastníkem autorských práv dosud vyhotovených částí projektové 
dokumentace k SSO v MČ Židenice, Lazaretní coby autorského díla (dále jen „dílo“), které na 
základě Smlouvy o dílo na VZ „Projektová dokumentace-sběrné středisko odpadů v MČ Brno - 
Židenice, zhotovila společnost VH atelier, spol. s.r.o., IČO: 49437267, se sídlem Lidická 960/81, 602 
00 Brno a je oprávněn těmito částmi díla samostatně a bez jakýchkoliv omezení nakládat, a to 
bez následných právních vad takovéhoto jednání. 

4. Poskytovatel dále prohlašuje, že se stane výlučným vlastníkem autorských práv všech částí 
projektové dokumentace coby autorského díla, které budou zhotoveny na základě Smlouvy o 
dílo na VZ „Projektová dokumentace-sběrné středisko odpadů v MČ Brno – Židenice 
v budoucnu, a že bude i s těmito částmi díla oprávněn samostatně a bez jakýchkoliv omezení 
nakládat, a to bez následných právních vad takovéhoto jednání. 

5. Dílo sestává dle Smlouvy o dílo na VZ „Projektová dokumentace-sběrné středisko odpadů v MČ 
Brno – Židenice z: 

a. dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí 

b. projektové dokumentace pro provádění stavby 

6. Poskytovatel hodlá postoupit autorské právo k užívání výše uvedeného díla, tj. výlučné majetkové 
právo užívat veškeré výsledky tvůrčích činností zhotovitele díla, včetně jejich hmotného zachycení, 
nabyvateli, který má zájem získat oprávnění k užívání tohoto díla za podmínek stanovených touto 
licenční smlouvou. 

7. Nabyvatel může zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat, předávat třetím stranám 
a zveřejňovat za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti 
zhotovitele díla včetně hmotného zachycení výsledků činnosti se rozumí nerušené využívání 
výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele včetně hmotného zachycení všemi známými způsoby, 
zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožovaní nabyvatelem či třetí osobou. 

 
 

Článek 2 
 

Předmět smlouvy 
  

1. Předmětem této smlouvy je právo Nabyvatele k užití díla – projektové dokumentace k SSO V MČ 
Židenice, Lazaretní, která je specifikována v článku 1 odst. 5 této smlouvy, včetně všech 
případných budoucích změn a doplnění. Užíváním díla se rozumí využití ke všem možným 
způsobům, jež povaha díla připouští v neomezeném rozsahu. Užití díla se řídí autorským 
zákonem. 

 
 
 

Článek 3 
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Rozsah užití díla 
 

1. Nabyvatel je podle této smlouvy oprávněn používat samostatně předmět smlouvy. 

2. Nabyvatel je oprávněn užívat dílo bez jakýchkoliv omezení. 

 
Článek 4 

 
Podlicence 

  
1. Nabyvatel není podle této smlouvy oprávněn bez souhlasu poskytovatele poskytnout třetí osobě 

sublicenci, tedy právo k užití díla.  
 

Článek 5 
 

Teritorium k užití díla 
 
1. Nabyvatel získává předmět smlouvy k užití na území celého světa. 
 

Článek 6 
 

Nevýhradní licence 
  
1. Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci užít dílo jako licenci nevýhradní. 
 

Článek 7 
 

Práva a povinnosti poskytovatele 
 
1. Udělením oprávnění k výkonu práva užít díla, vzniká poskytovateli povinnost strpět zásah do 
práva díla užít v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. 

2. Poskytovatel poskytne nabyvateli bez zbytečného odkladu veškeré podklady a informace 
potřebné k výkonu licence, a to nejdéle do dvou týdnů od převzetí jednotlivých částí díla 
poskytovatelem, popř. do dvou týdnů od účinnosti této smlouvy, pokud již byla část díla převzata před 
účinností této smlouvy. O převzetí jednotlivých částí díla od zhotovitele poskytovatelem bude 
poskytovatel bezodkladně informovat nabyvatele. Poskytnutí podkladů a informací bude provedeno 
způsobem určeným nabyvatelem. V případě budoucích změn a doplnění díla tyto doplňky nebo 
změněné verze poskytovatel poskytne bezodkladně nabyvateli, a to nejdéle do dvou týdnů od převzetí 
jednotlivých změněných částí díla a doplňků poskytovatelem. 

 
Článek 8 

 
Práva a povinnosti nabyvatele 

 
1. Nabyvatel není povinen dílo užívat. 

 
Článek 9 
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Autorský dozor 

 
1. Ustanovení o autorském dozoru v Příkazní smlouvě ze dne 9. 10. 2020 zůstávají touto smlouvou 
nedotčena. Součinnost zhotoviteli díla při výkonu autorského dozoru poskytuje poskytovatel nebo jím 
určené osoby a na požádání poskytovatele též nabyvatel. 

2. Pokud nabyvatel bude potřebovat zajistit součinnost zhotovitele díla při zpracování odpovědí na 
dotazy a při kontrolách prováděných ze strany kontrolních orgánů (srov. čl. 2 Příkazní smlouvy ze dne 
09. 10. 2020), poskytovatel ji pro nabyvatele zajistí. 

 
Článek 10 

 
Odměna 

  
1. Nabyvatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit poskytovateli za poskytnutí oprávnění k užití díla 
v rozsahu stanoveném touto smlouvou, smluvně stanovenou odměnu shodnou s náklady na pořízení 
díla ze strany poskytovatele (čl. IV odst. 2 smlouvy o spolupráci). Cena za pořízení díla vychází z čl. II 
Kupní smlouvy na prodej projektové dokumentace č. 0520300056. Poskytovatel náklady na pořízení 
díla prokáže nabyvateli předložením Protokolů o předání a převzetí částí díla vymezených v článku 1 
odst. 5 této smlouvy a daňových dokladů – faktur o zaplacení částí díla.  

2. Odměna uvedená v odstavci 1. tohoto článku bude hrazena poskytovateli v celkové výši uhrazené 
zhotoviteli, vč. DPH. 

3. Odměna bude poskytovateli proplacena na základě jím vystaveného daňového dokladu – faktury 
se splatností 30 dnů ode dne následujícího po jejím doručení nabyvateli. Faktura bude uhrazena 
bezhotovostně na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. 

4. Pro případ prodlení nabyvatele se zaplacením odměny se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % 
z dlužné částky denně. 

 
Článek 11 

 
Doba trvání smlouvy 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání majetkových autorských práv poskytovatele. 
 

Článek 12 
 

Závěrečná ustanovení 
  
1. Tato smlouva je převoditelná na právní nástupce kterékoliv ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců všech smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 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 (dále jen zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
uveřejní v Registru smluv poskytovatel (SAKO). 
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3. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou formou, a to vzestupně 
číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými osobami za každou stranu smlouvy. 

4. Smluvní strany jsou povinnými subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů a dále jsou osobami dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) a n) zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že obsah (kopii) celé této smlouvy uveřejní 
v registru smluv poskytovatel (SAKO). Smluvní strany souhlasí s poskytnutím obsahu (kopie) této 
smlouvy jakoukoliv ze smluvních stran kterékoliv osobě postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně uvádí, že 
tato smlouva neobsahuje žádné jejich obchodní tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být 
zveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Za shora uvedená ujednání či postup dle těchto ujednání si nebudou smluvní 
strany nic platit ani jinak nahrazovat či poskytovat. Tato ujednání zůstávají zachována i v případě zániku 
této smlouvy či v případě její neplatnosti, neboť podle vůle smluvních stran mají zůstat platnými a 
účinnými bez ohledu na smlouvu samotnou. 

5. Poskytovatel odpovídá nabyvateli za právní bezvadnost práv nabytých touto smlouvou, tj. za to, 
že užitím díla podle smlouvy nemůže dojít k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani k jinému 
porušení právních předpisů, že případné majetkové nároky třetích osob byly vypořádány. Poskytovatel 
rovněž odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s uplatněním práv třetích osob. 

6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy se ukáže neplatným, neúčinným či 
nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy touto skutečností nedotčena. Smluvní 
strany se zavazují dohodnout se na náhradě takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného 
ustanovení za ustanovení jiné, které odpovídá účelu této smlouvy a účelu ustanovení neplatnému, 
neúčinnému nebo nevymahatelnému. 

7. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy. 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, textu smlouvy porozuměly a že tato 
smlouva tak, jak byla sepsána, odpovídá jejich pravé vůli, kterou si vzájemně projevili vážně, 
srozumitelně a zcela svobodně, a na důkaz toho připojují své podpisy. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

a. Příloha č. 1 – Smlouva o spolupráci uzavřená mezi smluvními stranami dne 2.11.2018. 

b. Příloha č. 2 - Smlouvy o dílo na VZ „Projektová dokumentace-sběrné středisko odpadů 
v MČ Brno – Židenice, uzavřená dne 21. 3. 2017 

c. Příloha č. 3 – Kupní smlouva na prodej projektové dokumentace, uzavřená mezi SAKO 
Brno, a.s., a MČ Židenice dne 27. 11. 2020 

d. Příloha č. 4 – Smlouva o převodu práv a povinností stavebníka, uzavřená mezi SAKO Brno, 
a.s., a MČ Židenice dne 27. 11. 2020 

e. Příloha č. 5 – Příkazní smlouva pro činnost AD, uzavřená dne 9. 10. 2020 

 

 

Doložka 
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podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění 
 

Tato smlouva byla ve výše uvedeném znění schválena Radou města Brna na R8/127.  schůzi konané 
dne 20.01.2021. 
 

 
V Brně dne ____________ V Brně dne ____________ 
 
 
 
________________________________ 

 
 
 
________________________________ 

za společnost SAKO Brno, a.s. 
Mgr. Filip Leder, 
předseda představenstva 

za Statutární město Brno, 
Ing. Martin Vaněček,  
vedoucí Odboru životního prostředí 

     pověřený R8/127.  ze dne 20.01.2021 
 
 
 
________________________________ 

 

za společnost SAKO Brno, a.s. 
Ing. Pavel Loutocký, 
místopředseda představenstva 

 

 


