
LICENČNÍ SMLOUVA
podle ustanovení § 2358 a následujících zákona Č.89/20/2 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdě/ších předpisů,(dále jen ,, občanský zákoník') v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen

,, autorský zákon 'y, ve zněnípozdějších předpisů

Ing. arch. Jana Galíková
se sídlem: Podskalská 373/20, Brno, 624 00
bankovní spojení: ČSOB a.s.
Č. ú.:
IČO: 49491580
dále jen ,,Poskytoyatel" na stranějedné

aWaldorfská základní Škola a mateřská Škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace
IČO: 75156237
DIČ: CZ75156237
Sídlo: Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno
Zastupuje: Mgr. Tomáš Jedlička, ředitel školy
dále jen ,, Nabyvatel " na straně druhé .

(společně téžjako ,, smluvní strany ")

uzavírají níže uvedeného roku, měsíce a dne, tu[o
licenční smlouvu

!'0

1.1 Poskytovatel prohlašuje, že na základě Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumen-
tace ,,Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech pro-
jektové dokumentace pro provádění stavby na akci Stavební úpravy "Atria" a navazujících
ploch Waldorfské základní a mateřské školy.", jež byla uzavřena mezi Poskytovatelem a Naby-
vatelem dne 18. 12. 2020, se zavázal zhotovit pro Nabyvatele projektovou dokumentaci pro výběr
zhotovitele stavby v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby, jež je nezbytným
podkladem pro výběr zhotovitele stavby ,,Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Wal-
dorfské základní a mateřské školy" včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s podrob-
ným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky, včetně vý-
kazu výměr a srovnávacího položkového rozpočtu (společně též jako ,,Dílo"). Z tohoto titulu Po-
skytovatel disponuje k Dílu majetkovými právy ve smyslu § 12 autorského zákona.

II.

2.1 Poskytovatel na základě této licenční smlouvy uděluje Nabyvateli oprávnění k výkonu práva
Dílo užít (dále jen ,,licenci") v rozsahu, množství a čase neomezeném.

2.2 Nabyvatel bude moci upravit či měnit název díla, dílo spojit s jiným dilem, jakož i zařadit
do díla souborného, pokud jiné dílo či dílo souborné nepoškodí autorskou podstatu Díla. Licence
není omezena místem.
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2.3 Nabyvatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn upravovat či měnit dílo bez předchozího
svolení poskytovatele jakožto poskytovatele licence, resp. autora Díla, tj návrhu a projektové
dokumentace.

2.4 Autorskou podstatou Díla se rozumí architektonická kompozice, koncepce výtvarná i
provozní, v základních prioritách prostorové skladby cestní sítě, vegetačních prvků, terénu a
stavebních prvků jako logické substance architektonické celistvosti díla.

2.5 Autorovi zůstává právo uvedení jména autora při prezentačních a publikačních souvislostech
s dílem.

2.6 Poskytovatel zároveň prohlašuje a zavazuje se, že nedá svolení nikomu dalšímu k pořízení
rozmnoženiny výtvarného díla stavbou dle předané dokumentace.

2.7 Podpisem předávacího protokolu, kteľým byla dokumentace předána nabyvateli, se
nabyvatel stal vlastníkem originálů plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení
(specifikací) se všemi právy s tím souvisejícími.

2.8 Nabyvatel se zavazuje umožnit Autorovi v souladu s autorským zákonem výkon autorského
dohledu v průběhu užití Autorského díla a dále se zavazuje s Autorem konzultovat zrněny na
Autorském díle prováděné, a to alespoň jedenkrát v průběhu práce a jedenkrát po dokončení každé
fáze, pro niž bude Autorské dílo užito.

2.9 Autor je nadále oprávněn Autorské dílo užít pro potřeby vlastního marketingu, a to formou
prezentace díla na veřejnosti, na výstavách, v soutěžních přehlídkách či jednotlivě u třetích osob v
jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. Autor je oprávněn užít pro výše jmenované
potřeby též fotografie interiéru a exteriéru realizovaných na základě jeho Autorského díla.
Nabyvatel je povinen Autorovi umožnit přístup do stavby po jejím dokončení za účelem pořízení
těchto fotografií.

III.

3.1 Tato licence se poskytuje bezúplatně.

IV.

4.1 Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 občanského zákoníku.
Nabyvatel není povinen licenci využít.

4.2 Licenci autor poskytuje jak k dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým fázím a částem.

4.3 Nabyvatel je oprávněn ve smyslu § 2363n. občanského zákoníku, poskytnout dílo zcela nebo
zčásti třetí osobě, bez nároku poskytovatele na odměnu.

V.



5.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv
vedené Poskytovatelem, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.

5.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluji svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

5.3 Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane
neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není
dotčena a smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na
místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení
takovým obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

5.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru
smluv. Tuto povinnost zajistí nabyvatel.

5.5 Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných dodatků, opatřených časovým a
místním určením a podepsaných oprávněnými osobami. Dodatky takto sjednané se smluvní strany
zavazují jako součást této smlouvy akceptovat a plnit.

5.6 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž po
dvou obdrží Nabyvatel a po jednom Poskytovatel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost
originálu.

5.7 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho
rozsahu s tím, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v
tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci
smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

CJ WALDORFSUÁV Brně 18. 12. 2020 ŠUMA BRNO "

Naby tel ' oskytovatel


