
LICENČNÍ PODMÍNKY K OBJEDNÁVCE 

1.1 V rozsahu, v jakém je plnění dle objednávky či jakýkoliv výsledek činnosti dodavatele pro objednatele dle 
objednávky, zejména pak dílo a projektová dokumentace včetně veškerých dílčích částí a doplňků, autorským 
dílem dle příslušné právní úpravy (dále také jen „Dílo“), zejména dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Autorský 
zákon“), které bude požívat jakékoliv ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, 
ujednávají objednatel jakožto nabyvatel licence a dodavatel jakožto poskytovatel licence uzavřením této 
objednávky licenci k užití Díla opravňující objednatele k výkonu práv duševního vlastnictví ke všem způsobům užití 
(zejména ke všem způsobům užití dle § 12 Autorského zákona), pro území celého světa (tj. teritoriálně 
neomezenou), v neomezeném rozsahu, tedy v nejvyšší zákonem přípustné míře, tj. zejména v jakémkoli množství 
a v neomezeném počtu užití (dále jen „Licence“). 

1.2 Licence se ujednává jako výhradní. Dodavatel poskytuje objednateli Licenci a objednatel Licenci přijímá. Dodavatel 
nemá právo poskytnout jakoukoliv licenci k užití Díla jakékoliv třetí osobě. Objednatel není povinen Licenci využít. 

1.3 Objednatel a dodavatel ujednávají, že odměna za poskytnutí Licence je plně zahrnuta v ceně Díla stanovené v 
objednávce. 

1.4 Objednatel a dodavatel ujednávají poskytnutí Licence na dobu trvání majetkových práv autorských k Dílu. Strany si 
dále sjednávají, že po dobu životnosti stavby nelze Licenci jednostranně vypovědět či jinak ukončit. Strany se 
dohodly, že ustanovení § 2378 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se nepoužije. 

1.5 Uzavřením objednávky dodavatel poskytuje objednateli převoditelné a neomezené právo zejména k jakémukoliv 
možnému užití Díla, zejména pak k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění Díla nebo jakékoliv jeho části dalším 
osobám a ve stejném rozsahu poskytuje také takové převoditelné a neomezené právo také k jakýmkoliv 
dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům, změnám Díla, programům a datům vytvořeným nebo poskytnutým 
dodavatelem objednateli na základě smlouvy, jež požívají nebo mohou požívat ochrany podle právních předpisů 
v oblasti ochrany duševního vlastnictví (dále jen „Ostatní plnění“), včetně práva užít Dílo a/nebo Ostatní plnění 
v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným 
dílem či prvky, právo upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, 
změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje Dodavatel s tím, že bude 
opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem stavby nebo příslušné části 
stavby. 

1.6 Dodavatel tímto výslovně uděluje své svolení k veškerým změnám či jiným zásahům do Díla, zejména možnosti 
upravit nebo změnit Dílo nebo jeho název, spojit Dílo s jiným dílem nebo zařadit ho do díla souborného ve smyslu 
§ 2375 Občanského zákoníku bez nároku dodavatele na dodatečnou odměnu. Objednatel je oprávněn provádět 
činnosti dle tohoto článku i prostřednictvím třetí osoby odlišné od dodavatele. 

1.7 Objednatel se stává oprávněným nabyvatelem Licence okamžikem uhrazení ceny Díla. 

1.8 Objednatel nabývá vlastnické právo k hmotným nosičům, na kterých je Dílo zachyceno (dále také jen „Hmotné 
nosiče“) okamžikem předání Hmotného nosiče objednateli, přičemž úplata za převod je již zahrnuta v ceně Díla 
stanovené v objednávce. O předání a převzetí Hmotných nosičů se strany zavazují sepsat písemný předávací 
protokol, který musí být podepsán oběma stranami.  

1.9 Objednatel je oprávněn Licenci dále poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě a/nebo postoupit Licenci třetí osobě, 
a to opakovaně, úplatně i bezúplatně, včetně oprávnění k dalšímu poskytnutí podlicence a k dalšímu postoupení 
Licence. K postoupení Licence uděluje dodavatel souhlas již potvrzením objednávky. Objednatel je v takovém 
případě povinen dodavatele informovat o postoupení Licence a o osobě postupníka bez zbytečného odkladu. 
Dodavatel plně odpovídá za to, že zhotovením Díla a poskytnutím Licence k Dílu nebude zasaženo do práv třetích 
osob včetně práv k předmětům duševního/průmyslového vlastnictví. Poskytovatel zejména prohlašuje, že Dílo 
nebude žádným způsobem neoprávněně zasahovat do práv a  oprávněných zájmů třetích osob, řádně zajistí a 
vypořádá užití veškerých předmětů ochrany obsažených v Díle, neposkytne jakékoli třetí osobě oprávnění k užití 
Díla v rozporu s těmito licenčními podmínkami, tj. neposkytne jakoukoli licenci k užití Díla. 

1.10 V případě porušení či nepravdivosti kteréhokoli prohlášení dodavatele uvedeného v ustanoveních těchto 
licenčních podmínek je objednatel oprávněn od smlouvy vzniklé na základě potvrzení objednávky okamžitě 
odstoupit a uplatnit vůči dodavateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Dodavatel 
se zavazuje zaplatit předmětnou smluvní pokutu objednateli ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů ode dne doručení 
výzvy objednatele k úhradě smluvní pokuty dodavateli. Vedle smluvní pokuty je objednatel oprávněn požadovat 
na dodavateli náhradu škody včetně nemajetkové újmy, způsobené porušením či nepravdivosti zde daných 
prohlášení, a to v plné výši. Smluvní pokuta ani náhrada škody nejsou předmětem DPH. Účinky odstoupení 
nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení dodavateli. 

1.11 Dodavatel tímto výslovně prohlašuje, že odměna za poskytnutí Licence, která je součástí ceny Díla, odpovídá 
významu Díla, resp. příslušné části Díla, a že výše odměny za poskytnutou Licenci na základě objednávky je 
srovnatelná s výší obvyklé odměny ve srovnatelných případech. 


