LICENČNÍ SMLOUVA (NEVÝHRADNÍ)
podle ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Autor zaslaného návrhu
(dále jen „poskytovatel“ – na straně jedné)
a
Kulturní centrum Cooltour Ostrava z.ú.
Sídlo:

Macharova 302/13, Přívoz, 70200 Ostrava

Zastoupené:

Ing. Andrejem Harmečkem, ředitelem

IČO:

03849228

Spis.značka

U 52 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:
60011/5500
(dále jen „nabyvatel“ – na straně druhé)
uzavírají tuto licenční smlouvu:

I.
Předmět smlouvy
Poskytovatel prohlašuje, že je autorem a zároveň majitelem výlučných autorských majetkových práv
k návrhu zaslanému do projektu Městské zásahy 2016 (dále jen „Dílo”).

Poskytovatel touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví
(licenci) v ujednaném omezeném rozsahu, a to za účelem vystavení Díla na výstavě Městské zásahy
2016, zveřejnění v katalogu k projektu Městské zásahy 2016 a zveřejnění pro účely propagace a
dokladace projektu a činnosti Kulturního centra Cooltour Ostrava (webové stránky, propagační
materiály, výroční zprávy apod.).

Touto smlouvou poskytuje poskytovatel jako autor díla nabyvateli oprávnění k výkonu práva autorské
dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to ke všem způsobům užití ve smyslu
ust. § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů, které jsou v souladu s účelem užití díla vymezeného výše.

II.
Odměna
Smluvní strany se dohodly, že licence podle této smlouvy se poskytuje bezúplatně.

III.
Konkrétní povinnosti stran

Poskytovatel touto smlouvou uděluje nabyvateli nevýhradní licenci k výkonu práva dílo užít způsobem
a za podmínek stanovených v této smlouvě. Poskytovatel je nadále oprávněn k výkonu práva, ke
kterému udělil nevýhradní licenci, jakož i poskytnout tutéž licenci třetí osobě.

Nabyvatel je oprávněn dílo, jeho název či označení autora jako poskytovatele upravit, změnit nebo
užít dílo bez uvádění autorství.

Nabyvatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem a zařadit dílo do díla souborného.

Nabyvatel je oprávněn licenci postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti jen s předchozím písemným
souhlasem poskytovatele.

Nabyvatel není povinen licenci využít ani poskytnout poskytovateli na své náklady rozmnoženinu díla z
rozmnoženin nabyvatelem pořízených na základě této licence.

IV.
Trvání a zánik smlouvy
Licence k předmětu této smlouvy se poskytuje na dobu neurčitou.

Smluvní strany mohou tuto smlouvu předčasně ukončit pouze na základě písemné dohody.
V.
Závěrečné ustanovení

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem odeslání návrhu Poskytovatelem.

Práva a povinnosti smluvních stran neupravená touto smlouvou se řídí právními předpisy České
republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 121/2000 Sb., o
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

