
Příloha č. 2 ke Směrnici rektora č. 2/2011 
 
 

LICENČNÍ SMLOUVA 

 

Pan /paní jméno a příjmení: ...............................................................................…………….. 

bytem ...............................................................................................................………………. 

narozen(a) ..........................................................………………………………………………… 

(dále jen autor) 

a  

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

se sídlem: Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem 

IČ: 44555601 

zastoupena: ..................................................................................……………………………… 

(dále jen nabyvatel) 

 
uzavírají podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) licenční smlouvu následujícího znění: 

 

I. Autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít (dále jen „licence“) toto dílo
*)
:  

 bakalářskou  práci  

 diplomovou  práci  

 rigorózní práci  

    disertační práci 

s názvem ........................................................................……..……………………………………, 

zadanou na katedře/fakultě/ústavu ……….....………….……………………………………………, 

odevzdanou nabyvateli ve formě tištěné v počtu ............... rozmnoženin práce a ve formě 

digitalizované (dále jen "dílo"). 

II. Autor prohlašuje, že dílo shora uvedené vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností a že dílo 
je původní. 

III. Odevzdané rozmnoženiny dle čl. I. se stávají vlastnictvím nabyvatele. 

IV. Autor tímto poskytuje nabyvateli licenci v neomezeném rozsahu k půjčování rozmnoženin 
díla, odevzdaných autorem nabyvateli, třetím osobám k jejich dočasné potřebě, ke sdělování 
díla:  

 a) studentům a zaměstnancům UJEP prostřednictvím intranetové sítě  

 b) ostatní veřejnosti prostřednictvím internetové sítě*)  

a k užití díla pro potřebu nabyvatele (zejména za účelem studijní, výukové a výzkumné 
činnosti pracovníků a studentů v rámci plnění úkolů UJEP a studia na ní, za účelem 
propagace UJEP apod.). Nabyvatel je oprávněn dílo při užití spojovat s jinými díly a zařadit 
dílo do díla souborného. Nabyvatel je oprávněn pořídit pro účely užití dle této smlouvy překlad 
díla a z díla citovat. 

V. Licence je poskytována celosvětově, pro celou dobu trvání autorských majetkových práv 
k dílu. Dílo nebude z důvodu utajení v něm obsažených informací zpřístupňováno po dobu 
…............. let po uzavření této smlouvy.*) 

VI. Licence je poskytována jako nevýhradní. Nabyvatel není povinen dílo užít. 



  

 
VII. Nabyvatel je oprávněn postoupit tuto licenci třetí osobě a je oprávněn udělovat podlicence. 

Autor dává nabyvateli souhlas k poskytovaní rozmnoženin díla jiným osobám v rámci 
meziknihovní výpůjční služby v České republice i v zahraničí k účelu půjčování rozmnoženin 
díla těmito osobami dalším osobám k jejich dočasné potřebě.  

 
VIII. Smluvní strany se dohodly, že autor licenci poskytuje nabyvateli bezúplatně.  

 
IX. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha „Evidenční list díla“, která obsahuje jméno a 

příjmení autora, typ a název díla, počet rozmnoženin, finanční podíl autora a finanční podíl 
školy - nabyvatele, podpis autora a vedoucího katedry. 

 
X. V případě, že nabyvatel užitím konkrétního díla získá finanční hodnotu přesahující finanční 

vklad nabyvatele do tohoto díla dle přílohy této smlouvy, poskytne autorovi odměnu do výše 
jeho finančního vkladu do díla dle přílohy této smlouvy.   

 
XI. Dostane-li se zisk nabyvatele z užití konkrétního díla do zjevného nepoměru s odměnou 

autora dle čl. VIII této smlouvy, budou smluvní strany jednat o poskytnutí přiměřené 
dodatečné odměny. 

 
XII. Právní vztahy vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní se řídí výlučně českým právním 

řádem, zejména autorským zákonem a občanským zákoníkem. Případné spory vzniklé z této 
smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny místně příslušným českým soudem podle českého 
práva. 

 
XIII. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, z toho nabyvatel obdrží dvě 

vyhotovení a autor obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 
 

XIV. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem pozorně přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí a že byla uzavřena podle jejich svobodné a pravé vůle, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne ..................……   V Ústí nad Labem dne ...................……… 

 

 

 

 

…………………………………………..   ……………………………………………….. 

nabyvatel      autor 

 

 

 

*) nehodící se škrtněte, event. správný text vyplňte, doplňte 


