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Příloha č. 3 Podmínek soutěže – licenční smlouva 
 
Kolektory Praha, a.s. 
IČ:   26714124 
se sídlem: Praha 9, Pešlova 3, č. p. 341, PSČ 190 00 
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7813 
zastoupená:  Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva 

Mgr. Bc. Michalem Čoupkem, MBA, MPA, místopředsedou představenstva 
 
(dále jen „Nabyvatel“) 
 
a 
 
____________________________________ 

dat. nar.: _______________________ 

bydliště: _____________________________________________________________________ 
 
(dále jen „Poskytovatel“) 
 
(Nabyvatel a Poskytovatel společně dále také jako „Smluvní strany“ a jednotlivě dále také jako 
„Smluvní strana“) 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, tuto licenční smlouvu (dále jen „Smlouva“). 

 
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě Veřejné soutěže o nejvhodnější projekt (dále 
jen „Veřejná soutěž“) sp. zn. 190131, jež byla vyhlášena a realizována Nabyvatelem za 
podmínek soutěže, dostupných na webových stránkách Nabyvatele (dále jen „Podmínky 
soutěže“), jíž Nabyvatel připravuje realizaci záměru spočívajícího v architektonicko-umělecké 
úpravě výduchů vzduchotechniky části kolektorové sítě nacházejících se v památkové zóně 
Praha 1. 

 
II. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel na základě Podmínek soutěže vytvořil autorské dílo, 
jehož vyobrazení a případná další specifikace bude tvořit přílohu této Smlouvy (dále jen 
„Dílo“). 

2. Přílohu této Smlouvy doplní Nabyvatel, přičemž je oprávněn a zároveň povinen k jejímu 
doplnění použít část nabídky Poskytovatele podané do Veřejné soutěže. 

3. Poskytovatel tímto poskytuje Nabyvateli výhradní oprávnění k výkonu práva užít Dílo v původní 
nebo zpracované či jinak změněné podobě (dále jen „Licence“).  

4. Licence se sjednává jako bezúplatná, vyjma následujících případů: 
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4.1 Dílo Poskytovatele bude ve Veřejné soutěži vybráno jako nejlepší, v takovém případě 
poskytuje Poskytovatel Nabyvateli Licenci za úplatu 25 000,- Kč; 

4.2 Dílo Poskytovatele bude ve Veřejné soutěži vybráno jako druhé nejlepší, v takovém 
případě poskytuje Poskytovatel Nabyvateli Licenci za úplatu 10 000,- Kč; 

4.3 Dílo Poskytovatele bude ve Veřejné soutěži vybráno jako třetí nejlepší, v takovém 
případě poskytuje Poskytovatel Nabyvateli Licenci za úplatu 5 000,- Kč; 

5. Licenci uděluje Poskytovatel Nabyvateli ke všem známým způsobům užití, bez jakéhokoli 
množstevního omezení, bez omezení rozsahu užití, bez jakéhokoliv územního omezení a to na 
dobu trvání majetkových autorských práv k Dílu. 

6. Nabyvatel je oprávněn poskytovat k Dílu podlicence a je oprávněn Licenci dle této Smlouvy 
postoupit třetí osobě. 

7. Poskytovatel uděluje Nabyvateli právo Dílo jakkoliv měnit, upravit, dokončit, spojovat jej 
s jinými autorskými díly nebo je zařazovat do děl souborných. 

8. Nabyvatel není povinen Licenci využít. 
9. Poskytovatel není oprávněn Dílo sám bez souhlasu Nabyvatele jakkoliv užít či jej měnit. 

III. OPRÁVNĚNÍ K REALIZAČNÍ DOKUMENTACI 
1. Vytvoří-li Poskytovatel kdykoliv v budoucnu pro účely fyzické realizace Díla jakoukoli 

dokumentaci a obsah této dokumentace nebo jeho část bude samostatným autorským dílem 
(dále jen „Realizační dokumentace“), poskytuje tímto Poskytovatel Nabyvateli bezplatně 
k Realizační dokumentaci totožná oprávnění, která touto Smlouvou poskytuje Nabyvateli 
k Dílu, a to ve stejném rozsahu (tedy zejm. výhradní oprávnění k užití Realizační dokumentace 
v neomezeném rozsahu na dobu trvání majetkových autorských práv k Realizační 
dokumentaci, oprávnění Realizační dokumentaci jakkoliv měnit, udělovat k ní podlicence, 
postoupit licenci), a to s účinností k okamžiku předání Realizační dokumentace Nabyvateli. 
Nabyvatel není povinen udělená totožná oprávnění ve vztahu k Realizační dokumentaci využít. 

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. 
2. Tuto Smlouvu lze měnit jen písemně. Ustanovení tohoto odstavce lze změnit jen písemně. 

 
 
Příloha: Dílo 

 
 

V Praze dne __________________ 
 
 
 

_____________________________________ 
Kolektory Praha 

Ing. Petr Švec 
předseda představenstva 

 

V _________________ dne ___________ 
 
 
 

_____________________________________ 
Poskytovatel 



  Stránka 3 z 3 
 

 
 

V Praze dne __________________ 
 
 
 

_____________________________________ 
Kolektory Praha 

Mgr. Bc. Michal Čoupek, MBA, MPA 
místopředseda představenstva 

 

 
 


