Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
1)

Jan Novák, IČ: 00000000
s místem podnikání Novákova 111, Praha, PSČ: 111 11
(v této smlouvě dále jen jako „poskytovatel“)

a

2)

Jan Procházka, nar. 2.2.1900
bytem Procházkova 222, Praha, PSČ: 222 22
(v této smlouvě dále jen jako „nabyvatel“)

tuto

licenční smlouvu
1.

Úvodní ustanovení

1.1. Poskytovatel prohlašuje, že je výlučným nositelem autorských práv k počítačovému
programu ALGORITMUS, (v této smlouvě dále jen jako „počítačový program“).
1.2. Počítačovým programem se pro účely této smlouvy rozumí zdrojový kód sepsaný
poskytovatelem v programovacím jazyce v podobě posloupnosti příkazů. Součástí
počítačového programu je doprovodný text počítačového programu - tzv. dokumentace
počítačového programu, která je dostupná ve formě tištěné příručky. Počítačový
program včetně dokumentace bude v této smlouvě označován dále jako „dílo.“
1.3. Poskytovatel prohlašuje, že jeho právo nakládat s dílem není žádným způsobem
omezeno.

2.

Předmět smlouvy

2.1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje nabyvateli nevýhradní oprávnění k výkonu
práva užít dílo v původní podobě způsobem specifikovaným v tištěné příručce (dále jen
jako „licence“).
2.2. Výslovně se sjednává, že poskytovatel je oprávněn k výkonu práva, ke kterému udělil
nevýhradní licenci, jakož i poskytnout licenci třetí osobě.
2.3. Při uzavření této smlouvy byl nabyvateli předán zdrojový kód k počítačovému
programu na flash disku a dokumentace počítačového programu v tištěné podobě.
Nabyvatel jejich převzetí podpisem této smlouvy stvrzuje.

3.

Rozsah licence

3.1. Územní rozsah licence je omezen na území České republiky.
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3.2. Časový rozsah licence je omezen na dobu 5 let od uzavření této smlouvy.
3.3. Licence je množstevně omezena s tím, že nabyvatel je oprávněn počítačový program
nainstalovat pouze na jeden počítač a není oprávněn jej jakkoli dále rozmnožovat.

4.

Ostatní licenční ujednání

4.1. Nabyvatel není oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě, a to
ani zčásti.
4.2. Nabyvatel může licenci postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti jen s předchozím
písemným souhlasem poskytovatele.
4.3. Nabyvatel není povinen licenci využít.
4.4. Nabyvatel není oprávněn dílo dále upravovat a měnit, stejně tak není oprávněn jej
spojit s jiným dílem nebo zařadit do díla souborného.
4.5. Poskytovatel deklaruje, že má zájem na utajení podkladů a sdělení, které v souvislosti
s poskytnutím licence dodal nabyvateli.
4.6. Po zániku licence nabyvatel poskytnuté podklady vrátí; sdělení utají až do doby, kdy
se stanou obecně známými.
4.7. Dojde-li k ohrožení nebo porušení nabyvatelovy licence, zpraví o tom nabyvatel
poskytovatele bez zbytečného odkladu, jakmile se o tom dozví. Poskytovatel poskytne
nabyvateli součinnost k právní ochraně jeho licence.

5.

Odměna

5.1. Licence se poskytuje jako úplatná.
5.2. Odměna za poskytnutí licence činí 5.000,- Kč za každý rok trvání této smlouvy.
K odměně bude připočteno DHP v zákonné výši.
5.3. Odměna bude nabyvatelem hrazena na základě daňového dokladu, vystaveného
poskytovatelem vždy k 10. lednu kalendářního roku, za který se odměna hradí.
Splatnost daňového dokladu se sjednává v délce 14 dní od jeho vystavení.

6.

Závěrečná ustanovení

6.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
6.2. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená, vzniklá
na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, a
ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném a účinném znění.
6.3. V případě, že se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo
nevymahatelným, smluvní strany se zavazují neprodleně dohodnout na náhradním
ustanovení, které bude v maximální možné míře dosahovat stejného účinku.

Stránka 2 z 3

6.4. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy.
Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě
vzestupně číslovaných dodatků této smlouvy.
6.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne 1.1.2022

V Praze dne 1.1.2022

Poskytovatel:

Nabyvatel:

………………………………..….
Jan Novák

…………………………….……….
Jan Procházka
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