
VZOR LICENČNÍ ČI PODLICENČNÍ SMLOUVY 
 
 
Smluvní strany: 
 
 
……………………….. 
(dále jen „Nabyvatel“) 
 
a 
 
Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace                                                                      
se sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ 360 01                                                                                          
IČ: 069 68 155                                                                                                                                                        
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle Pr, vložka 991                                
zastoupená Dipl.-Ing. Architektem Petrem Kroppem, ředitelem 
 
 (dále jen „Poskytovatel“) 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto  

 

 

LICENČNÍ SMLOUVU 

 
 

Čl. 1 
Předmět smlouvy 

 
1.1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje Nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít 

………….. (dále jen „Předmět licence“ či „Licence“) za odměnu a podmínek dále         v 
této smlouvě stanovených. 

1.2. Nabyvatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit Poskytovateli za licenci dohodnutou 
odměnu a dodržování všech omezení užívání stanovených zákonem č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a touto smlouvou.  

1.3. Právo k užití ………………… je dále nepřenosné na další fyzické nebo právnické 
osoby, včetně podřízených subjektů Nabyvatele. 

 
 

Čl. 2 
Čas a místo a doba plnění 

 
2.1. Místem předání a převzetí Předmětu smlouvy je sídlo Poskytovatele. 
2.2. Termín předání a převzetí Předmětu smlouvy je …………………… …………………… 
2.3. Předmět této smlouvy jako celek, poskytuje Poskytovatel Nabyvateli na dobu ……….. 
 
 

Čl. 3 
Odměna 

 
3.1. Cena bez DPH za poskytnutí Licence k ……………., je stanovena dohodou ve výši 

………… Kč, (slovy …………………. korun českých). 
 
 
 



Čl. 4 
Platební podmínky 

 
4.1. Nabyvatel zaplatil Poskytovateli odměnu před podpisem této Smlouvy. 
 
 

Čl. 5 
Předání a převzetí Předmětu licence 

 
5.1. Poskytovatel se zavazuje předat Předmět licence Nabyvateli na hmotném nosiči dat  a 

Nabyvatel se zavazuje jej převzít v termínu stanoveném touto Smlouvou. 
5.2. Předání se uskuteční fyzickým převzetím hmotného nosiče dat Nabyvatelem.                                  

O předání a převzetí bude sepsán písemný zápis podepsaný oprávněnými osobami 
obou smluvních stran.  

 
 

Čl. 6 
Podmínky Licence 

 
6.1. Nabyvatel je oprávněn užívat Licenci pouze v souladu s jejím určením a za podmínek 

touto Smlouvou stanovených. 
6.2. Nabyvatel nabývá dnem úplného zaplacení odměny podle této Smlouvy vlastnické 

právo k hmotnému nosiči dat, na kterém je zaznamenán Předmět licence.  
6.3. Nabyvatel není oprávněn bez předcházejícího písemného souhlasu Poskytovatele 

jakýmkoliv způsobem postoupit, přenechat, zapůjčit, umožnit užívání, či jinak dočasně 
ani trvale poskytnout oprávnění tvořící součást Licence nebo licenci třetím osobám.  

6.4. Nabyvatel není povinen Licenci využít. 
6.5. Nabyvatel není oprávněn vytvářet záložní či archivní kopie. 
 
 

Čl. 7 
Odpovědnost za škodu 

 
7.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 

předpisů a této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí                          
k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

7.2. Nahrazuje se skutečná škoda a ušlý zisk. Náhrada škody se řídí obecnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Občanský zákoník“). 

 
 

Čl. 8 
Odstoupení od Smlouvy 

 
8.1. Od této Smlouvy může odstoupit, kterákoliv strana s tím, že odstoupení se řídí 

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Za podstatné porušení smluvní 
povinnosti strany považují zejména ze strany Nabyvatele, užije-li Předmět licence 
v rozporu s touto Smlouvou. 

8.2. Porušení ostatních povinností dle této Smlouvy i ve všech ostatních případech považují 
obě strany za nepodstatné. 

 
 

 



Čl. 9 
Doručování 

 
9.1. Způsoby doručování 
  Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit 

osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou. 
9.2. Řádné doručení 
  Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, 

že oznámení bylo řádně doručené: 
 

a) při doručování osobně: 
 dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo 
 dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání 

listovních zásilek; nebo 
 dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání 

listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo 
 dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů 

nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení 
nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku 
9.3. resp. 9.4. Smlouvy. 

 
b) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:  

 dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo 
 dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů 

nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení 
nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku 
9.3. resp.9.4.Smlouvy. 

 
9.3. Adresy pro doručování 

Ke dni podpisu Smlouvy je: 
 
a) adresou pro doručování Nabyvateli: 

  
Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace, 
Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 360 01 
 

b) adresou pro doručování Poskytovateli:…………….. 
 

9.4. Změny sídla či místa podnikání 
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím             i 
adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného 
odkladu druhou Smluvní stranu. 

 
 

Čl. 10 
Platnost a účinnost Smlouvy 

 
10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
10.2. Účinnost této Smlouvy lze předčasně ukončit odstoupením od Smlouvy v případě 

podstatného porušení smluvních závazků jednou smluvní stranou, které je účinné 
dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 



 
Čl. 11 

Závěrečná ustanovení 
 
11.1. Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo                             

v souvislosti s ní se řídí Občanským zákoníkem.  
11.2. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této Smlouvy, je neplatným 

pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž 
bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.  

11.3. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. 
Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

11.4. Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 
dvou (2) vyhotoveních. 

 
 
 
 
 
 
 
V Karlových Varech,    dne ………………. 
 
 
 
 
Poskytovatel      Nabyvatel 
 
 
 
 
____________________________________ ____________________________ 
Kancelář architektury města Karlovy Vary,   
příspěvková organizace 
Dipl. – Ing. Architekt Petr Kropp 
ředitel 
 
 
 
 
 
 
 
 


