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Smlouva o postoupení licence a dalších práv a povinností ze

6 Smlouvy 0 dílo

Smluvní strany:

1.

Název: Základní škola Brno, Štolcova, příspěvková

organizace

Zastoupenáz Mgr. Tomášem Musilem, ředitelem

Sídlo: Štolcova 16, 618 00 Brno

IČO; 62157299

(dále jen ,,p0stupitel“)

2.

Název: Jihomoravský kraj

Zastoupenýg Ing. Pavlem Šromem, vedoucím Odboru investic

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Sídlo: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
IČO; 70888337
Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

(dále jen ,,púStüpm'k“)
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3.

Název: B-CONSTRUCT s.r.o.,

Zastoupený: lng. Milošem Bacíkem, jednatelem

Sídlo: Dvorská 28, 678 01 Blansko

IČO; 27667961

DIČz CZ27667961
Bankovní spojení: KB Blansko

Čisıø účınz

(dále jen „zhotovitel PD“)

uzavírají dle ustanovení § 1746 odst. 2, a § 2358 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
Zákoník, vplatném Znění, a v souladu se 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 (dále jen „autorský zá.kon“) tuto smlouvu.

I.

Účel, preambule a prohlášení smluvních stran

1. Účelem Smlouvy je uspokojení potřeby postupníka spočívající v získání oprávnění užít

dokumentaci pro provedení Stavby ve stupni studie s názvem „Studie revitalizace

objektu Základní školy, Hapalova 1766, Brno - Řečkovice“ jako podklad pro
realizaci akce „Rekonstrukce areálu SŠ, Hapalova“ příspěvkové organizace
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základní škøın Bnxø, šınıøøvn, Šıøıøøvn 16, 618 00 Brnn (ááıø jen „PD“) zl výsledky 
činnosti zhotovitele PD zachycené V PD. 
2. PD byla zpracována na základě Smlouvy o dílo č, 2/2016 uzavřené mezi postupitelern 
jako objednatelem a zhotovitelem PD dne 24. 5. 2016 (dále jen „Smlouva O dílo“). PD 
byla zpracována V podobě listinných a elektronických grafických zobrazení. 

3. Postupitel prohlašuje, že má na základě uzavřené Smlouvy 0 dílo oprávnění k výkonu 
práva užít PD a výsledky činnosti zhotovitele PD v ni zachycené k účelu podle této 

Smlouvy O dílo (dále též ,,licence“). 
4. Postupitel rovněž prohlašuje, že má právo postoupit licenci postupníkovi jen 
S výslovným písemným souhlasem zhotovitele PD. Výslovný písemný souhlas zhotovitele 
PD S postoupeníın licence je obsažen V čl. IV. této smlouvy. 
5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu k úpravě vzájemných práv a povinností 
při postoupení výše uvedené licence S přihlédnutím k ochraně autorských práv, jež se řídí 
autorským zákonem, mezinárodními dohodamí ve věci ochrany práv duševního 
vlastnictví, které jsou součástí právního řádu České republiky, a příslušnými ustanoveními 
trestního zákoníku. 

II. 

Předmět Smlouvy 

l. Touto smlouvou postupuje postupitel se souhlasem zhotovitele PD na postupníka 
licenci k PD v celém rozsahu, v jakém je Sám oprávněn práva Z licence využívat. 
2. PD se převádí postupníkovi vpodobě listinných a elektronických grafických 
zobrazení. 

3. Postupitel se zavazuje PD předat kontaktní osobě postupníka po uzavření této Smlouvy. 
Ke dni převzetí PD přechází Z postupitele na postupníka všechna práva Z licence kPD 
dle Smlouvy o dílo. 
4. Postoupení licence k PD se sjednává jako bezúplatné. 

III. 

Licenční podmínky 

l. Postııpník se převzetím PD stane V souladu S touto smlouvou nabyvatelem licence. 
2. Postupník je oprávněn užívat licenci pouze v souladu s jejím určením a za podmínek 

stanovených touto smlouvou a Smlouvou O dílo. 
3. Postupník nabývá dnem převzetí PD vlastnické právo k hmotnému nosiči dat, na kterém je 

PD zaznamenána, a licenci v rozsahu stanoveném touto smlouvou. 
4. Postupfl není povinen licenci využít. 
5. Licence postoupená na základě této Smlouvy, resp. práva a povinnosti, přecházejí 

při zániku postupníka na jeho právního nástupce. 

IV. 

Souhlas zhotovitele PD 
Zhotovitel PD prohlašuje, že souhlasí Spřenecháním PD kvyužití dle této smlouvy 
postupníkovi.
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V.

Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranarni.

2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu trvání ochrany majetkových práv autora.

VI. '

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo
V souvislosti sní se řídí zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, V platném Znění
azákonem č. 121/2000 Sb., O právu autorském, oprávech souvisejících S právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným
pouze toto ustanovení, pokud Z jeho povahy nebo obsahu anebo Z okolností, za nichž bylo
sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena ve třech (3) vyhotoveních, Z níchžkaždá smluvní strana obdrží
po jednom vyhotovení.

4. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., O registnı smluv,
ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zveřejní postupník.

//í 6.2012/ 23 -08- 2flı7
V Brně dne

' V Brně dne

Jihomoravský krajZákıfldni škøıa ıšznø, Šwlwvafl

Dñspévxøvá organizac“ Žerotínovo nám. 3
Štolcova 301/16, 6_l5 00 Bmo

Öol 82 Emo
Teı. 548424081 (2) Icon 62157299 -35-

Mgr. Tomáš Musil.
ˇ

lng. Pavel Šrom
ředitel Základní školy Brno, Stolcova, vedoucí Odboru investic Krajského úřadu

příspěvkové organizace Jihomoravského kraje

V dne

....

Ing. Miloš Bacık

jednatel Obchodní Společnosti

B-CONSTRUCT s.r.o.
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