
LICENČNÍ/PODLICENČNÍ SMLOUVA 

I. 
Smluvní strany 

1. Moravskoslezský kraj 
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava 
zastoupen: …………………, hejtmanem kraje 
IČ: 70890692 
DIČ: CZ70890692 

(dále jen „kraj“) 

a 

2. VARIANTA A - fyzická osoba:1 
Jméno a příjmení 
datum narození:  
bydliště:  

(dále jen „nabyvatel“) 

VARIANTA B - právnická osoba:1 
Obchodní firma/Název 
se sídlem:  
zastoupena:  
IČ:  
DIČ:  

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném ………… soudem v …………, oddíl …, vložka … 2 

(dále jen „nabyvatel“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena podle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I jsou v souladu se skutečností v době 
uzavření smlouvy. 

3. Kraj prohlašuje, že je k poskytnutí licence/podlicence dle této smlouvy oprávněn. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je informace o ………………………………………………………………………… 
(dále jen „informace“), kterou je kraj nabyvateli povinen poskytnout na základě žádosti 

                                                 
1 vyplňte příslušnou variantu; u fyzické osoby podnikající se uvede rovněž IČ a údaj o zápise v evidenci, v níž je osoba zapsána, 
např. živnostenský rejstřík 

 
2 příp. se uvede údaj o zápise v jiné evidenci, v níž je daná osoba zapsána (např. spolkový rejstřík) 



 

 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. Informace podle odst. 2 tohoto článku smlouvy je předmětem ochrany práva autorského. 
Kraj prohlašuje, že k informaci podle odst. 2 vykonává majetková práva a že je oprávněn 
poskytnout nabyvateli licenci, resp. podlicenci, v níže uvedeném rozsahu. 

3. Kraj poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva informaci užít (licenci), a to: 

a) k těmto způsobům užití:3 ……………………………………………………………………………………, 

b) v rozsahu:4 ………………………………………………………………………………………………………… 

4. Licence je poskytnuta jako nevýhradní – výhradní 5. 

5. Smluvní strany se dohodly, že licence podle této smlouvy se poskytuje úplatně - 
bezúplatně.6 

6. Pokud nabyvatel poruší některé ustanovení této smlouvy, je kraj oprávněn od smlouvy 
odstoupit. Smlouva se ruší dnem doručení odstoupení nabyvateli. 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, 
kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně. 

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu ………………………… 

3. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, 
a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků. 

4. Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, příp. autorského zákona. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž kraj obdrží tři 
a nabyvatel jeden. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: …………………………… 

7. Doložka platnosti právního jednání podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman kraje na základě zmocnění uděleného radou kraje 
usnesením č. ……………… ze dne ……………… 

V ……………… dne ……………… V ……………… dne ……………… 

________________________ ________________________ 
za kraj za nabyvatele 

hejtman kraje 

                                                 
3  Licence může být poskytnuta ke všem nebo k jednotlivým způsobům užití - viz § 12 odst. 4 autorského zákona 
4  Licence může být poskytnuta v rozsahu omezeném nebo neomezeném - viz § 2376 odst. 2 a 3 občanského zákoníku 
5 Nehodící se škrtněte. Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li k tomu oprávněn, je-li výhradní licence 

pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. 
6 Smlouvy se sjednávají zpravidla jako bezúplatné, ve výjimečných případech (stanoví-li tak zvláštní právní předpis nebo licenční 

smlouva, kterou je kraj vázán) se za oprávnění informaci užít sjednává odměna; v případě bezúplatné smlouvy kraj může 
požadovat úhradu nákladů podle § 17 zákona o informacích 


