PĜíloha þ. 2

LICENNÍ SMLOUVA O UŽITÍ SOFTWARU1
Níže uvedeného dne, mČsíce a roku uzavĜely smluvní strany
1. Západoeská univerzita v Plzni
Se sídlem: Univerzitní 8, 306 14 PlzeĖ, ýeská republika
IO: 449777513
Zastoupená: doc. Ing. Josef PrĤša, CSc., rektor
Bankoví spojení: Komerþní banka a.s., poboþka PlzeĖ, þ. ú. 4811530257/0100
(dále jen „poskytovatel“)
2. …………………….
Sídlo:
IO:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
(dále jen „nabyvatel“)
v souladu s ust. § 46 zákona þ. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (autorský zákon), v platném znČní (dále jen
„zákon“) tuto licenþní smlouvu (dále jen „smlouva“).
ýlánek 1
Pedmt smlouvy
Touto smlouvou poskytovatel poskytuje nabyvateli oprávnČní k výkonu práva užít
…specifikace díla… (dále jen „dílo“) a nabyvatel se zavazuje poskytnout poskytovateli
odmČnu.
ýlánek 2
Podmínky užití díla
(1)
(2)

Licence se poskytuje ke ………zpĤsob užití……….2
Licence se poskytuje jako licence nevýhradní.

1

V souladu s § 16 z.þ. 130/2002 Sb., tj. software poĜízený s veĜejnou podporou. Podmínkou je šíĜení všem
za stejných podmínek.
2
NapĜ. rozmnožování, rozšiĜování, pronájem, pĤjþování, vystavování, sdČlování veĜejnosti apod. dle
z. þ. 121/2000 Sb.
13

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Nabyvatel je/není oprávnČn oprávnČní tvoĜící souþást licence zcela nebo zþásti
poskytnout tĜetí osobČ.
OdmČna pro poskytovatele za licenci podle této smlouvy þiní Kþ ………...—. OdmČna
je splatná do 30 dnĤ od uzavĜení této smlouvy na bankovní úþet poskytovatele uvedený
v záhlaví této smlouvy. Variabilním symbolem je identifikaþní þíslo nabyvatele.
Územní rozsah licence je/není omezen na území ýeské republiky.
Licence se poskytuje na dobu do …………...
Nabyvatel nesmí upravit þi jinak mČnit dílo, a to ani v pĜípadČ, že se jedná o zmČnu díla,
u které lze oþekávat, že by k ní poskytovatel svolil. Nabyvatel je/není oprávnČn spojit
dílo s jiným dílem nebo zaĜadit dílo do díla souborného.
Nabyvatel se zavazuje pĜed užitím díla poskytnout autorovi pĜístup k dílu, aby bylo
patrno, jakým zpĤsobem bude dílo užito.
Zánikem nabyvatele práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nepĜecházejí na jeho
právního nástupce.
ýlánek 3
Závrená ustanovení

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

Tato smlouva nabývá platnosti a úþinnosti dnem jejího podepsání.
Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti touto smlouvou výslovnČ neupravené vzniklé
na základČ této smlouvy nebo v souvislosti s ní se Ĝídí pĜíslušnými ustanoveními zákona
a zákona þ. 40/1964 Sb., obþanský zákoník, v platném znČní a dalšími obecnČ
závaznými právními pĜedpisy.
V pĜípadČ, že se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo
nevymahatelným, smluvní strany se zavazují neprodlenČ dohodnout na náhradním
ustanovení, které bude v maximální možné míĜe dosahovat stejného úþinku.
Tato smlouva pĜedstavuje úplnou dohodu smluvních stran o pĜedmČtu této smlouvy.
Tuto smlouvu je možné mČnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formČ
vzestupnČ þíslovaných dodatkĤ této smlouvy.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
pĜiþemž každá ze smluvních stran obdrží dvČ vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pĜeþetly, považují její pĜedmČt za
dostateþnČ urþitý, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že tuto smlouvu podepisují
prosty omylu a nikoli v tísni nebo za nápadnČ nevýhodných podmínek a na dĤkaz toho
k ní pĜipojují svoje podpisy.

V Plzni dne……………….

_______________________________

______________________________

poskytovatel

nabyvatel
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