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LICENČNÍ SMLOUVA AUTORSKÁ
I.
Smluvní strany
Statutární město Brno
se sídlem:
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupeno:
JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
IČO:
449 92 785
DIČ:
CZ449 92 785
ve věcech smluvních oprávněn jednat:
ve věcech technických oprávněna jednat:
k podpisu smlouvy pověřen/a:
Ing. Markéta Soukupová, MBA, vedoucí KMCR
(dále jen „nabyvatel“) na straně jedné
a
Jaroslava Fišerová
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:

Lípová 109/31, Ostopovice, 664 49
63381273
není plátce DPH

Jaroslava Fišerová

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé
(všichni dále jen „smluvní strany“)
uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených, tuto licenční smlouvu (dále jen „smlouva“)
Článek 1
Preambule
1. Poskytovatel je výlučným vlastníkem autorských děl: „Brno – rozvrh hodin“, „Pastelky – přebal“,
vyobrazených v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „dílo“) a je oprávněn dílem samostatně a bez jakýchkoliv
omezení s ním nakládat, a to bez následných právních vad takovéhoto jednání.
2. Poskytovatel hodlá postoupit autorské právo k užívání výše uvedeného díla nabyvateli, který má zájem
získat oprávnění k užívání tohoto díla za podmínek stanovených touto licenční smlouvou.
Článek 2
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je právo k užití díla spočívající v užívání díla k propagaci a prezentaci
nabyvatele.
Článek 3
Rozsah užití díla
1. Nabyvatel je podle této smlouvy oprávněn používat samostatně předmět smlouvy.
2. Nabyvatel je oprávněn užívat dílo k účelu dle čl. 2.
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Článek 4
Sublicence
Nabyvatel není podle této smlouvy oprávněn bez souhlasu poskytovatele poskytnout třetí osobě
sublicenci, tedy právo k užití díla.
Článek 5
Teritorium k užití díla
Nabyvatel získává předmět smlouvy k užití celosvětově.
Článek 6
Nevýhradní licence
1. Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci užít dílo jako licenci nevýhradní.
2. Objednatel se zavazuje, že na hmotném zachycení díla bude uvádět jeho zhotovitele.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej
do díla souborného. Objednatel se zavazuje, že jiné užití díla bude konzultováno se zhotovitelem.
4. Zhotovitel může dílo zveřejnit na svých profesních stránkách, v médiích, na sociálních sítích
a autorských výstavách za účelem prezentace své práce.
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.

Předání díla proběhne elektronicky na e-mail: novotna.lenka.mmb@brno.cz. Poskytovatel obdrží
od nabyvatele dílo ve formátu .jpg do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.
Článek 8
Práva a povinnosti nabyvatele

1.

Nabyvatel není povinen dílo užívat, nemá ale nárok v případě neužití díla na vrácení odměny
ve smyslu § 2381 odst. 1 OZ.

2.

Nabyvatel je povinen za poskytnutou licenci poskytnout poskytovateli úplatu.

3.

Poskytovatel neuděluje nabyvateli dodatečné oprávnění k výkonu práva dílo užít jeho zpracováním.
Nabyvatel tak není oprávněn dílo upravit či změnit.
Článek 9
Úplata

1.

Nabyvatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit jednorázově poskytovateli za poskytnutí oprávnění
k užití díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou, smluvně stanovenou odměnu ve výši 10.000 Kč
(slovy desettisíckorunčeských).

2.

Odměna uvedená v odstavci 1. tohoto článku neobsahuje DPH (poskytovatel není plátcem DPH).
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3.

Odměna bude poskytovateli proplacena na základě jím vystaveného daňového dokladu – faktury
se splatností 14 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 10
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu 5 let od účinnosti smlouvy.
Článek 11
Závěrečná ustanovení
1.

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

2.

Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění
prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv zajistí město Brno.

3.

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou formou, a to vzestupně číslovanými
dodatky, podepsanými oprávněnými osobami za každou stranu smlouvy.

4.

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.

5.

V případě, že by se stalo některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení
i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.

6.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý stejnopis má stejnou právní sílu.
Po jednom paré obdrží každá ze smluvních stran.

7.

Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9,
odst. 2 zákona č. 61/2006 Sb.). Statutární město Brno je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv, v platném znění.

8.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že smlouva byla
uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.
Na důkaz dohody o všech ustanoveních této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat za obě
smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne 27. 7. 2021

V Ostopovicích dne 21. 7. 2021

……………………………………….…

…………..……………………..………...

Ing. Markéta Soukupová, MBA
vedoucí Kanceláře marketingu a cestovního ruchu

Jaroslava Fišerová
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Příloha č. 1 smlouvy

Brno – rozvrh hodin

Pastelky – přebal
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