SMLOUVA O VYTVOŘENÍ DÍLA A POSKYTNUTÍ LICENCE
Smluvní strany:
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
se sídlem v Praze 4, Vídeňská 1083
IČ: 67985823
DIČ: CZ 67985823
zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT ČR,
zastoupená RNDr. Lucií Kubínovou, CSc., ředitelkou instituce
(dále jen „Instituce“)
a
..................................(autor)
datum narození:
sídlo firmy:
bydliště:
DIČ:
(dále jen „Autor“)
uzavřely podle §631 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, a podle §46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb. o
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon) tuto
smlouvu o vytvoření díla a poskytnutí licence
I.
Úvodní ustanovení
(1)

(2)
(3)
(4)

Autor
vytvoří
pro
Instituci
na
objednávku,
podle
Zadávací
dokumentace a dle pokynů Instituce, výtvarné dílo: Nový jednotný
vizuální styl Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i. (dále jen
„Dílo“).
Dílo bude Instituci řádně předáno v datové podobě dle podmínek
uvedených v Zadávací dokumentaci, což autor stvrzuje podpisem této
smlouvy.
Autor poskytuje Instituci touto smlouvou výhradní licenci k užití
Díla v rozsahu níže uvedeném.
Instituce se zavazuje zaplatit Autorovi odměnu za vytvoření Díla a
poskytnutí licence k jeho užití.
II.
Licence

(1)

Autor tímto poskytuje Instituci výhradní licenci k užití Díla
(vcelku i po částech), která je neomezená, tj. v následujícím
rozsahu:
a) k užití Díla samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly,
značkami, logy, texty a jakýmikoli obdobnými prvky, včetně
oprávnění Dílo upravit, zpracovat, změnit, zařadit do jakéhokoli
díla souborného či do díla audiovizuálního, a to staticky či
dynamicky (animace); včetně oprávnění Dílo zařadit do obalového
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

designu
výrobků
nebo
jej
užít
jako
předlohu
pro
výrobu
trojrozměrných předmětů, pro účely merchandisingu (tj. jako součást
zboží užitné hodnoty) apod.;
b) k užití Díla v původní podobě nebo v podobě dle písm. a)
jakýmkoli způsobem užití (rozmnožování, rozšiřování, půjčování,
pronájem, vystavování, sdělování veřejnosti a jiné), bez omezení
technologie, bez omezení počtu či množství užití, bez omezení
účelu;
c) k užití Díla v původní podobě nebo v podobě dle písm. a) bez
omezení teritoria na celém světě;
d) k užití Díla v původní podobě nebo v podobě dle písm. a) bez
omezení času po celou dobu trvání majetkových autorských práv
k Dílu;
Instituce není povinna poskytnutou licenci využít.
Instituce je oprávněna práva z licence zcela nebo zčásti, úplatně
nebo bezúplatně
poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo licenci
zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně postoupit třetí osobě.
Autor uděluje Instituci svolení ke zveřejnění Díla a souhlasí
s tím, aby Dílo resp. jeho část byla zveřejněna či užita bez
uvedení jeho autorství.
Autor má právo na jednu autorskou rozmnoženinu Díla.
Autor je oprávněn odstoupit od této smlouvy podle ustanovení §53
autorského zákona nejdříve 10 let po předání díla, a to pouze pokud
důvody nevyužívání licence jsou na straně Instituce.
Autor prohlašuje, že před podpisem této smlouvy neudělil třetí
osobě žádnou licenci k užití Díla, a to ani výhradní ani
nevýhradní. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení se Autor
zavazuje zaplatit Instituci smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč,
čímž není dotčen nárok Instituce na náhradu škody v plné výši vedle
smluvní pokuty.
Oprávnění dle tohoto článku nabývá Instituce okamžikem předání a
převzetí Díla.
Autor je oprávněn Dílo užít nekomerčně (tj. nikoli poskytováním za
úplatu) k účelu prezentace vlastní práce, avšak k žádnému jinému
účelu. Autor není oprávněn poskytnout třetí osobě svolení k užití
Díla v žádném rozsahu. V případě porušení tohoto závazku se Autor
zavazuje zaplatit Instituci smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč,
čímž není dotčen nárok Instituce na náhradu škody v plné výši vedle
smluvní pokuty.
III.
Odměna za vytvoření díla a poskytnutí licence

(1)
(2)

(3)

(4)

Instituce se zavazuje zaplatit Autorovi jednorázovou odměnu za
vytvoření Díla a poskytnutí licence k užití Díla dle této smlouvy
ve výši (bez a včetně DPH)....................,- Kč (doplní Autor).
Odměna dle odst. 1 bude Autorovi zaplacena převodem na jeho účet č.
........................................(doplní Autor) dle podmínek
uvedených v Zadávací dokumentaci. Autor bere na vědomí, že odměna
není zdaněna a je povinen zaplatit z ní daň z příjmu v souladu
s obecně závaznými právními předpisy.
Odměna
bude
Autorovi
vyplacena
dle
následujícího
postupu:
90% odměny bude vyplaceno po odevzdání Díla a 10% odměny po
oficiálním
spuštění
nové
webové
prezentace
Instituce,
ale
nejpozději do 31.12. 2013.
Autor prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy je/není plátcem
DPH (nehodící se škrtněte). Je-li Autor plátcem DPH, je Autor
oprávněn k odměně připočítat DPH v zákonné výši a je povinen
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(5)

(6)
(7)

vystavit na odměnu fakturu s náležitostmi daňového dokladu. Faktura
je splatná do 30 dnů od doručení Instituci.
Autor nemá právo na žádnou další odměnu nad rámec odměny sjednané
v odst. 1. Smluvní strany prohlašují, že při sjednání odměny za
poskytnutí licence přihlédly k účelu a rozsahu poskytovaných
oprávnění.
Odměna podle tohoto článku zahrnuje odměnu za všechna plnění Autora
podle této smlouvy.
V případě prodlení Instituce s platbou odměny náleží Autorovi úrok
z prodlení ve výši 0,05%P denně.
IV.
Závěrečná ustanovení

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s právní silou
originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny v písemné
formě a podepsány oběma smluvními stranami.
Tato smlouva se řídí platnými právními předpisy České republiky,
zejména autorským zákonem a občanským zákoníkem. Práva a povinnosti
z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou: na celou dobu trvání
majetkových práv Autora k Dílu. Nelze ji vypovědět, odstoupit od ní
lze pouze podle zákona.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.

V ................dne...........

......................
ředitelka instituce

V ................dne...........

......................
autor
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