
VZOR LICEN ČNÍ SMLOUVY – v souladu s § 14a odst.5) zákona č. 106/1999Sb. O 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona  

 
 
Smluvní strany: 
 
1. Město Bohumín 
se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín 
zastoupen: …..  …..........  …..............., starostou města 
IČ:  00297569 
dále jen „město“ 
 
a  
 
2. 
varianta A – fyzická osoba (jméno a příjmení, datum narození, bydliště) 
varianta B – právnická osoba (název, zapsána v rejstříku-oddíl,vložka, sídlo,zastoupená,IČ) 
dále jen „nabyvatel“ 
 
uzavírají dle §46 a násl. zákona č. 121/2000Sb.  O právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů tuto 
licenční smlouvu: 
 

I. 
1.  Předmětem smlouvy je informace o …............................................................................................. 
................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... (dále jen „informace“), 
kterou je město nabyvateli povinno poskytnout na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
2. Informace podle odst. 1 je předmětem ochrany práva autorského. Město prohlašuje, že k 
informaci podle odst. 1 vykonává majetková práva a že je oprávněno poskytnout nabyvateli licenci 
v níže uvedeném rozsahu. 
 
3. Město poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva informaci užít (licenci), a to: 
a) k těmto způsobům užití1 …........................................................................................................... 
b) v rozsahu2 …................................................................................................................................. 
 
4. Licence je poskytnuta jako výhradní / nevýhradní3. 
 
5. Smluvní strany se dohodly, že licence podle této smlouvy se poskytuje bezúplatně4. 
 
6. V dalším se práva a povinnosti stran řídí § 46 a násl. autorského zákona. 
 
7. Pokud nabyvatel poruší některé ustanovení této smlouvy, je město oprávněno od smlouvy 

                                                 
1 Licence může být poskytnuta ke všem nebo k jednotlivým způsobům užití – viz §12 autorského zákona 
2 Rozsah omezený nebo neomezený – viz § 50 odst. 2,3 autorského zákona 
3 Nehodící škrtnout. Výhradní licence se poskytuje pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované 

informace nezbytná a je-li ve veřejném zájmu. 
4 Bývají zpravidla bezúplatné, ale pokud zvláštní předpis nebo jiná související smlouva  nestanoví jinak. V případě 

bezúplatné smlouvy lze požadovat úhradu dle §17 zákona, resp. čl.7 směrnice 



odstoupit. Smlouva se ruší dnem doručení odstoupení nabyvateli. 
 

II. 
 
1.Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy 
vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé straně. Smlouva se uzavírá na 
dobu............................ 
 
2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to 
pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků. 
 
3. Smlouva je vyhotovena ve ….. stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž město obdrží ….  a nabyvatel ….. vyhotovení. 
 
4. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 
 
5. Doložka platnosti právního úkonu – o uzavření této smlouvy rozhodl starosta města na základě 
zmocnění udělené radou města usnesením č. …..... ze dne.......... 
 
 
V …............ dne …..................    V.................  dne …................ 
 
 
 
__________________________    __________________________ 
za město        za nabyvatele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


