
 SMLOUVA O VYTVOŘENÍ DÍLA S NEHMOTNÝM 

VÝSLEDKEM 

uzavřená podle § 2631 a násl.  s odkazem dle § 2635 na ustanovení § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění 

 (dále jen „občanský zákoník“) 

1. Smluvní strany 

1.1 [obchodní firmu/název nebo jméno a příjmení doplní soutěžící] 

sídlo či trvalé bydliště: [doplní soutěžící] 

IČO či RČ: [doplní soutěžící] 

registrována: [doplní soutěžící, je-li to relevantní] 

zastoupena: [titul, jméno a příjmení doplní soutěžící], [funkci doplní soutěžící] 

bankovní spojení: [doplní soutěžící] 

číslo účtu: [doplní soutěžící] 

ID datové schránky: [doplní soutěžící, je-li to relevantní] 

(dále také jen „autor“) 

a 

1.2 Ladův kraj, svazek obcí 

se sídlem: Masarykovo náměstí 83, 251 01 Říčany 

doručovací adresa: Podatelna MěÚ Říčany, Masarykovo náměstí 53, 251 0 Říčany 

IČO: 70899088 

zastoupena: Mgr. Vladimír Kořen, předseda svazku obcí Ladův kraj 

bankovní spojení:               Komerční banka, a.s., pobočka Říčany 

číslo účtu:                           51-2843320247/0100 

ID datové schránky: pxm9y4v 

(dále také jen „nabyvatel“) 

autor a nabyvatel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

smlouvu o vytvoření díla s nehmotným výsledkem 

2. Úvodní ustanovení 

2.1 Autor výslovně prohlašuje, že je jediným autorem a výlučným vlastníkem autorských práv 

k autorskému dílu, kterým je jednotný vizuální styl prezentace a logotyp svazku obcí Ladův kraj, 

jehož návrh byl vytvořen na objednávku nabyvatele a oceněn v rámci veřejné zakázky malého 

rozsahu vyhlášené nabyvatelem dnem 15.listopadu 2017 pod názvem „Soutěž o návrh – Jednotný 

vizuální styl prezentace a logotyp svazku obcí“ Ladův kraj“, a to včetně souvisejících znalostí a 

vědomostí k jeho využití (dále také jen „autorské dílo“ nebo „dílo“). Autor dále prohlašuje, že se 

na vzniku díla nepodílela žádná třetí osoba a že je oprávněn dílem samostatně a bez jakýchkoliv 

omezení nakládat, a to bez právních vad takovéhoto jednání. 

3. Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva autorského k užívání díla pro 

účely, které vyplývají z objednávky díla, stanovené v podmínkách veřejné zakázky. Účelem 



objednávky je užití díla bez jakýchkoliv omezení, v jakékoliv podobě či způsobu vyjádření, na 

jakýchkoliv nosičích či v jakýchkoliv formách sdělování veřejnosti, bez i včetně dalšího obchodního 

prospěchu, v rámci veškeré hlavní i případné vedlejší činnosti nabyvatele. 

4. Předmět smlouvy 

4.1 Předmětem této smlouvy je poskytnutí oprávnění k výkonu práva autorského díla užít všemi 

způsoby užití, jež povaha díla připouští v neomezeném rozsahu dle § 12 a násl. zákona č. 

121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon) v původní nebo zpracované či jinak 

změněné podobě, jakož i ve spojení s jinými díly. 

5. Rozsah užití díla 

5.1 Nabyvatel je oprávněn dílo užívat samostatně. 

5.2 Nabyvatel je oprávněn užívat dílo bez jakýchkoliv časových, územních, množstevních či jiných 

omezení. 

6. Podlicence 

6.1 Nabyvatel je oprávněn i bez souhlasu autora poskytnout třetí osobě oprávnění dle této smlouvy 

(dále také jen „podlicence“). Podlicenci je nabyvatel oprávněn poskytnout zcela a bez omezení. 

7. Označení autorství 

7.1 Nabyvatel je oprávněn užívat dílo bez označení jména autora a dále i pod svým označením jakožto 

osoby s výlučným oprávněním k užívání díla. 

8. Výhradní licence 

8.1 Autor poskytuje nabyvateli oprávnění jakožto výhradní licenci dle § 2360 občanského zákoníku. 

Autor se rovněž sám zcela zdrží výkonu veškerých práv k dílu. 

9. Předání a převzetí autorského díla 

9.1 Autor se zavazuje, že dále upraví autorské dílo dle vzájemné dohody smluvních stran do finální 

podoby a předá ho v elektronické podobě (na flash disku, CD nebo jiném vhodném nosiči) včetně 

veškerých podkladů a informací potřebných k výkonu veškerých oprávnění dle této smlouvy 

nabyvateli do 20 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

10. Práva a povinnosti autora 

10.1 Poskytnutím oprávnění dle této smlouvy vzniká autorovi povinnost strpět zásah do práva užít dílo 

v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. 

10.2 Autor poskytne nabyvateli bez zbytečného odkladu na vyžádání součinnost k právní ochraně jeho 

oprávnění, dojde-li k ohrožení nebo porušení nabyvatelových oprávnění. 

11. Práva a povinnosti nabyvatele 

11.1 Nabyvatel není povinen licenci využít. Nevyužije-li nabyvatel licenci vůbec, autor není povinen 

vrátit nabyvateli odměnu, kterou od něho přijal na základě této smlouvy. Ustanovení § 2381 odst. 

1 občanského zákoníku se tak nepoužije. 

12. Právní bezvadnost 

12.1 Autor odpovídá nabyvateli za právní bezvadnost práv nabytých touto smlouvou, tj. za to, že užitím 

díla podle této smlouvy nemůže dojít k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani k jinému 

porušení právních předpisů, že případné majetkové nároky třetích osob byly vypořádány a 



nabyvateli v souvislosti s užitím díla nemohou vzniknout peněžité ani jiné povinnosti vůči třetím 

osobám. Autor se zavazuje, že v případě uplatnění nároků takových třetích osob, tyto nároky sám 

a na vlastní náklad vypořádá a uhradí. 

12.2 Autor odpovídá nabyvateli za škodu vzniklou v souvislosti s uplatněním práv třetích osob.  

12.3 Autor podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že jiná osoba než nabyvatel není oprávněna 

díla užívat. 

13. Odměna 

13.1 Nabyvatel se zavazuje poskytnout autorovi odměnu za vytvoření díla a poskytnutí oprávnění dle 

této smlouvy ve výši 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) (dále také jen „odměna“). 

Nabyvatel není plátcem DPH. 

13.2 Nabyvatel se zavazuje odměnu zaplatit na základě autorem vystaveného daňového dokladu 

(faktury) se splatností 14 dnů ode dne následujícího po jeho doručení nabyvateli. Odměna bude 

nabyvatelem zaplacena bezhotovostně na účet autora, uvedený v záhlaví této smlouvy. 

14. Doba trvání smlouvy 

14.1 Tato smlouva se uzavírá na celou dobu trvání majetkových autorských práv autora. 

15. Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele 

15.1 Autor výslovně prohlašuje, že neuplatní své právo na odstoupení od smlouvy pro nečinnost 

nabyvatele dle § 2378 a násl. Občanského zákoníku.  

16. Přechod oprávnění 

16.1 Zánikem nabyvatele přechází práva a povinnosti z této  smlouvy na jeho právního nástupce. 

17. Platnost a účinnost smlouvy 

17.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž platí 

datum posledního podpisu, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). 

18. Závěrečná ustanovení 

18.1 Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemnou formou.  

18.2 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, 

se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník, a ostatními 

právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. Ve znění 

pozdějších předpisů (autorský zákon). 

18.3 Tato smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom (1) vyhotovení. 

18.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle 

zákona o registru smluv, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí 

nabyvatel neprodleně po podpisu této smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat 

druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení 

správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení 

obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé 

smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace 

Smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).  



18.5 Uzavření této smlouvy schválila valná hromada Svazku obcí Ladův Kraj svým usnesením č.3 ze 

dne 9. listopadu 2017. 

 

   V ……………………   dne  …………….                                V Říčanech dne………………. 

 

 

________________________                                      _______________________ 

                                                                            Mgr. Vladimír Kořen,  

předseda svazku obcí Ladův kraj 


