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LICENČNÍ SMLOUVA 

uzavřená dle ust. § 2358 a násl. a ust. § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“),  a dle ust. § 

60 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“) 

Smluvní strany: 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
se sídlem nám. Jana Palacha 80/3, 116 93 Praha 1, 
IČO: 60461071, 
zastoupená Ing. Jarmilou Kemrovou, prorektorkou pro věci studijní  
(dále jen „Škola“) 

na straně jedné jako nabyvatel  

a 

Nela Kuhnová 

datum narození 20.3.1998, 

trvale bytem Náměstí republiky 1/1562, Ostrava 702 00, 

 

Sára Kučerová 

datum narození 6.8.1997, 

trvale bytem Húskova 25, Brno-Černovice, 618 00, 

 
 
Ivo Jedlička 

datum narození 15. 04. 1999, 

trvale bytem Cihlářská 24, Brno 602 00, 

 
 
(dále jen „Studenti“ nebo též „Spoluautoři“) 

na straně druhé jako poskytovatel, 

(nabyvatel a poskytovatel dále též společně jako „Smluvní strany“) 

se dohodly na uzavření této licenční smlouvy v následujícím znění (dále jen 
„Smlouva“): 
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1. Dílo 

1.1 Autorským dílem se v rámci této Smlouvy rozumí soubor vizualizací studentských 

Návrhů – designérské řešení náušnic (zadávací dokumentace, vizualizace, 

výkres), které budou spojovat funkci šperku a funkci zásobníku parfému a také 

obalu náušnic včetně grafického řešení a návrh „čichátka“. (dále jen „Dílo“). 

Vizualizace Díla a podrobná specifikace tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 

1.2 Spoluautoři vytvořili Dílo popsané v odst. 1.1 této smlouvy v rámci výuky 
prováděné na Škole. Spoluautoři vytvořili Dílo osobně a prohlašují, že k vytvoření 
Díla neužili jiných autorských děl bez předchozího souhlasu jiných autorů. 
Spoluautoři prohlašují, že jsou oprávněni převést majetková práva k Dílu. 

2. Předmět Smlouvy 

2.1 Předmětem této Smlouvy je udělení svolení a poskytnutí výhradní licence Škole 
Spoluautorů k užití Díla v rozsahu, způsobem a za podmínek stanovených touto 
Smlouvou. 

3. Licence k užití Díla 

3.1 Spoluautoři poskytují touto Smlouvou Škole svolení k užití Díla vcelku, 
samostatně i ve spojení s jinými autorskými díly nebo jeho zařazením do díla 
souborného a výhradní licenci k užití Díla všemi způsoby užití dle ust. § 12 odst. 
4 Autorského zákona. 

3.2 Licence i ostatní oprávnění uvedená v odst. 3.1 tohoto článku jsou poskytovány 
na celou dobu trvání majetkových práv, pro území celého světa, opravňující 
Školu k užití uvedených předmětů autorskoprávní ochrany jakýmkoli 
technologickým postupem v době podpisu této Smlouvy známým (i pokud takový 
technologický postup bude využíván teprve v budoucnu), v jakémkoli množství a 
v neomezeném počtu užití. Škola je oprávněna, nikoli však povinna, poskytnutou 
licenci a další oprávnění využít. 

3.3 Licence a ostatní oprávnění uvedená v odst. 3.1 tohoto článku se poskytují ke 
dni podpisu této Smlouvy. 

3.4 Naplňuje-li Dílo znaky průmyslového vzoru, dávají Spoluautoři Škole oprávnění, 
aby Dílo jménem Školy přihlásila jako průmyslový vzor u Úřadu průmyslového 
vlastnictví. 

3.5 Škola může oprávnění k užití Díla na základě udělené licence postoupit 
prostřednictvím podlicenční smlouvy dle ust. §2363 Občanského zákoníku třetí 
osobě, a to bez předchozího písemného souhlasu Spoluautorů. 
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3.6 Spoluautoři prohlašují, že před poskytnutím výhradní licence a ostatních 
oprávnění podle této Smlouvy neposkytli žádné třetí osobě nevýhradní licenci 
k užití díla ani nevýhradní svolení k ostatním užitím Díla. Spoluautoři dále 
závazně prohlašují a zaručují se, že neposkytli žádné organizaci vykonávající 
hromadnou správu práv souvisejících s právem autorským, umělecké agentuře 
ani žádné další třetí osobě oprávnění k udílení svolení k výkonu práva užít Dílo 
v rozsahu dle této Smlouvy. Spoluautoři jsou povinni nahradit škole případnou 
škodu vzniklou v důsledku nepravdivosti těchto prohlášení.  

4. Odměna 

4.1 Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva se sjednává jako úplatná. 

4.2 Odměna činí 150 000 Kč (slovy sto padesát tisíc korun českých) a bude rozdělena 

mezi Spoluautory v třetinovém poměru (1:1:1).  

4.3 Odměna bude vyplacena formou Stipendia na účet studentů: 

 Nela Kuhnová – 50 000 Kč na účet: 3064293053/0800 

 Ivo Jedlička – 50 000 Kč na účet: 2185747053/0800 

Sára Kučerová – 50 000 Kč na účet: 2601190689/2010 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1 Smluvní strany ujednaly, že obsah Smlouvy bude považován za důvěrný stejně 
jako všechny informace, které vejdou ve známost Smluvních stran při jednání o 
uzavření Smlouvy, při plnění Smlouvy a v souvislosti s ním, a Smluvní strany 
nejsou oprávněny sdělovat je bez předchozího souhlasu druhé Smluvní strany 
třetím osobám, s výjimkou povinností stanovených platnými právními předpisy, a 
to ani po ukončení účinnosti této Smlouvy.  

5.2 Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo jiných důvodů stala 
některá ujednání této Smlouvy neplatnými nebo neúčinnými, budou tato 
ustanovení uvedena do souladu s právními předpisy a Smluvní strany prohlašují, 
že Smlouva je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu 
nebo nejedná-li se o ustanovení, která nelze oddělit. 

5.3 V záležitostech touto Smlouvou neupravených se vztahy ze Smlouvy vzniklé řídí 
právním řádem České republiky, zejména Autorským zákonem a Občanským 
zákoníkem. 

5.4 Smluvní strany vyjadřují vůli své případné spory týkající se této Smlouvy řešit 
primárně dohodou. 
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5.5 Změny jednotlivých Smluvních ustanovení, případně doplňky Smlouvy, mohou 
být sjednány pouze písemnými a číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. Tyto dodatky se stávají nedílnou součástí této Smlouvy. 

5.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními 
stranami.   

5.7 Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Škola, tři 
Spoluautoři a poslední vyhotovení zůstane uchováno v ateliéru produktového 
designu.  

 

 

V Praze dne ...................................... 

_____________________________ 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová 
v Praze 

Ing. Jarmila Kemrová,  
prorektorka pro věci studijní 
 

V ............................ dne .................. 

_____________________________ 
Nela Kuhnová  
 
 
_____________________________ 
Ivo Jedlička  
 
 
_____________________________ 
Sára Kučerová  
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