Licenční smlouva

1. Město Kopřivnice
se sídlem Kopřivnice, Štefánikova 1163/12
IČ 00298077
DIČ CZ00298077
Zastoupené panem Mgr. Jiřím Štěpánem, vedoucím odboru rozvoje města
(dále jen „poskytovatel“)
a
2. pan/paní .......................................
bytem
(dále jen „nabyvatel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

licenční smlouvu

Článek I.
Předmětem chráněným autorským zákonem, jehož se tato licenční smlouva týká, je:
- zpracovaná projektová dokumentace na realizaci kanalizační přípojky pro
nemovitou věc zapsanou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na listu vlastnictví č. …,
obec Kopřivnice a katastrální území Vlčovice/Mniší, a to pozemek parcelní číslo …,
……., včetně jeho součásti, a to stavby č.p. …., vypracovaná společností KONEKO
spol. s r.o. IČ 00577758 (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „dílo“). Projektová
dokumentace v listinné podobě tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
Článek II.
1. Poskytovatel prohlašuje, že disponuje majetkovými právy k projektové
dokumentaci, k níž má právo ji užít dle § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorského
zákona (dále jen „AutZ“) a poskytnout k ní licenci.
2. Poskytovatel je oprávněn dílem samostatně a bez jakýchkoliv omezení nakládat, a
to bez právních vad takovéhoto jednání.
3. Poskytovatel odpovídá nabyvateli za právní bezvadnost práv nabytých touto
licenční smlouvou, tj. za to, že užitím projektové dokumentace podle této licenční
smlouvy nemůže dojít k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani k jinému
porušení právních předpisů, že případné majetkové nároky třetích osob byly
vypořádány a nabyvateli v souvislosti s užitím projektové dokumentace nemohou
vzniknout peněžité ani jiné povinnosti vůči třetím osobám.
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4. Poskytovatel odpovídá nabyvateli za škodu vzniklou v souvislosti s uplatněním
práv třetích osob.
Článek III.
1. Předmětem této licenční smlouvy je poskytnutí oprávnění k výkonu práva autorské
dílo užít všemi způsoby užití, jež povaha díla připouští v neomezeném rozsahu v
původní nebo zpracované či jinak změněné podobě. Poskytovatel se zejména
zavazuje nabyvateli poskytnout ve smyslu § 2371 občanského zákoníku licenci, tj.
oprávnění:
- dílo užít ve smyslu § 13 AutZ, a to rozmnožováním díla, tj. zhotovováním
dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho části,
a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě,
- dílo užít ve smyslu § 14 AutZ, a to rozšiřováním originálu nebo rozmnoženiny díla
zpřístupňováním díla v hmotné podobě prodejem nebo jiným převodem vlastnického
práva k originálu nebo k rozmnoženině díla, včetně jejich nabízení za tímto účelem,
- dílo užít ve smyslu § 16 AutZ, a to půjčováním originálu nebo rozmnoženiny díla
zpřístupňováním díla ve hmotné podobě zařízením přístupným veřejnosti nikoli za
účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu
poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla na dobu určitou,
- dílo užít ve smyslu § 18 AutZ, a to jeho zpřístupňováním způsobem, že kdokoli
může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby počítačovou sítí,
když opravňuje nabyvatele užít jeho dílo v rámci webové prezentace na svých
internetových stránkách.
2. Nabyvatel je povinen ve smyslu § 11 odst. 2 AutZ při jakémkoli užití díla
specifikovaném v předchozím odstavci uvádět autora a název díla.
3. Nabyvatel je oprávněn licenci užívat samostatně, bez jakýchkoliv omezení na
území České republiky
Článek IV.
1. Licence se sjednává jako nevýhradní. Poskytovatel je oprávněn k výkonu práva, ke
kterému udělil nevýhradní licenci, jakož i poskytnout licenci třetí osobě.
2. Tato licenční smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání majetkových
autorských práv autora projektové dokumentace.
Článek V.
1. Udělením licence vzniká poskytovateli povinnost strpět zásah do práva užít díla
v rozsahu vyplývajícím z této licenční smlouvy.
2. Poskytovatel poskytne nabyvateli bez zbytečného odkladu po uzavření této
licenční smlouvy veškeré podklady a informace potřebné k výkonu licence.
3. Nabyvatel je oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě.

Článek VI.
Licence se poskytuje bezúplatně.
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Článek VII.
1. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.
2. Tato licenční smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této licenční
smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, občanský zákoník, a ostatními právními předpisy České republiky.
3. Tato licenční smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními
stranami.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po
jednom z nich.
5. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Kopřivnice na své 36. schůzi dne
17.3.2020 usnesením č. 958.
6. Strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě svobodné a vážné vůle. Na
důkaz souhlasu s obsahem smlouvy strany smlouvu stvrzují svými podpisy.

V Kopřivnici dne

V Kopřivnici dne

Za poskytovatele

Za nabyvatele

Mgr. Jiří Štěpán
vedoucí odboru rozvoje města
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