LICENČNÍ SMLOUVA K UŽITÍ AUTORSKÉHO DÍLA
uzavřená dle ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, kterou
dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále smluvní strany):
Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
Zámek 1/4, 692 01 Mikulov
IČ: 00089613
DIČ: CZ00089613
zastoupená Mgr. Petrem Kubínem
e-mail: kubin@rmm.cz
(dále jen „nabyvatel“)
a
doc. MgA. Jaroslav Prokop
Vítězná 419/15, 150 00 Praha 5
Bankovní spojení:
(dále jen „autor“)

I.
Předmět smlouvy
•

Autor díla poskytuje touto formou nabyvateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít
v původní podobě, a to ke všem ke dni uzavření této smlouvy způsobům užití ve smyslu § 12
a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a
o změně některých zákonů, (dále jen „autorský zákon“), které jsou v souladu s účelem užití díla
vymezeného v této smlouvě.

•

Nabyvatel se zavazuje autorovi za poskytnutou licenci zaplatit níže sjednanou odměnu v souladu
s podmínkami stanovenými v této smlouvě.

•

Předmětem smlouvy je soubor fotografií vytvořených pro publikaci věnovanou muzejním
expozicím a exponátům, dokumentující v širších tématech přírodu a historii Jihomoravského kraje,
danými informacemi určenou veřejnosti a vydanou za účelem propagace práce paměťových
institucí.
II.
Způsob užití díla a rozsah licence

•

Autor se zavazuje umožnit nabyvateli výkon práva autorské dílo užít a publikovat. Účelem
smlouvy je možnost publikace díla autora v knize „Universum“ (pracovní název), která vyjde ve
dvou samostatných jazykových mutacích v nákladu 1 000 ks v české a 500 ks v německé verzi.
Dále autor smlouvou uděluje souhlas s možností využití svého díla pro propagaci uvedené
publikace, a to jak ve formě tištěné, tak ve všech formách sociální a mediální komunikace.

•

Autor poskytuje nabyvateli nevýhradní licenci k rozmnožování díla a ke sdělování díla veřejnosti
dle účelu a způsobem sjednaným touto smlouvou na dobu určitou, která počíná běžet dnem
předání díla a končí vydáním knihy dle výše uvedené specifikace. Poskytnutá nevýhradní licence
se vztahuje na možný dotisk publikace, nevztahuje se na případná další a upravená vydání.

•

Územní rozsah licence je omezen na území České republiky. Věcný rozsah licence bude vztažen
na autorem poskytnuté fotografie, předané nabyvateli v elektronické podobě.

III.
Odměna
•

Smluvní strany se dohodly, že za poskytnutí licence zaplatí nabyvatel autorovi odměnu ve výši
222 000 Kč (slovy: dvě stě dvacet dva tisíce korun českých) na účet autora uvedený v záhlaví
smlouvy.

•

Odměna bude fakturována postupně na základě dílčích plnění. Splatnost jednotlivých faktur bude
30 dní od data vystavení.

•

V případě vystavení faktury zde bude uvedeno, že „dílo bylo provedeno v rámci projektu ATCZ59 –
I-Cult – mezinárodní kulturní platforma“.

IV.
Práva a povinnosti
•

Nabyvatel má povinnost užít dílo pouze za účelem, v rozsahu a způsobem stanoveným touto
smlouvou a užít dílo způsobem nesnižujícím jeho hodnotu.

•

Autor má právo od smlouvy odstoupit pro nečinnost nabyvatele po uplynutí jednoho roku od
poskytnutí licence touto smlouvou.

V.
Závěrečná ustanovení
•

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom z nich.

•

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami.

•

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

•

Smluvní vztahy touto smlouvou výslovně neupravenou se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

•

Po přečtení a seznámení se s obsahem tohoto textu níže podepsaní prohlašují, že smlouva byla
sepsána dle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni či pod nátlakem nebo v omylu. Na
důkaz tohoto prohlášení připojují smluvní strany pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy.

V Mikulově dne: 20. 2. 2020

………………………………………… …
nabyvatel

V Praze dne: 2.3.2020

…………………………………………
autor

