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Licenční ujednání o dílech
uzavřené ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon) a zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) ve znění pozdějších předpisů
(díle jen “Ujednání“)

uzavřené mezi
nabyvatelem:

IČ:

Zastoupeným
(dále jen“Nabyvatel“)
a
autorem:

IČ: 01931342

Design Station s.r.o.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5
(dále jen “Autor”)

Článek I.

Předmět ujednání
Předmětem ujednání jsou níže specifikovaná autorská díla a jejich grafické prvky včetně
digitálního zdrojového souboru.

Článek II.

Autorská práva k dílu - licence
Strany Ujednání shodně konstatují, že předmětem děl jsou výsledky činnosti, které jsou předmětem
autorskoprávní ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
Autor prohlašuje, že je jediným oprávněným nositelem autorských práv k dílům, tak jak jsou vyobrazeny
a specifikovány v článku I. Ujednání.
Nositelem práv k obsahové stránce děl, tzn. informací, jako předmětu autorskoprávní ochrany je
Nabyvatel.
Nabyvatel je v souladu s ust. § 558 obch. zákoníku a s ust. § 61 autorského zákona vždy oprávněn užít
díla k účelu, jak vyplývá z Ujednání.
Autor současně touto smlouvou poskytuje Nabyvateli jako nabyvateli podle ust. § 46 a násl. autorského
zákona, výhradní oprávnění díla užít všemi způsoby užití, jak jsou v ust. § 12 odst. 4 a blíže §§ 13 až 23
vymezena autorským zákonem, jak je vymezen Ujednáním (dále jen licence). Nabyvatel je oprávněn pro
svoji potřebu užít samostatně rovněž grafické prvky děl.
Autor prohlašuje, že autorská práva, která touto smlouvou Nabyvateli poskytuje, mu patří bez jakéhokoliv
omezení, a že nemá závazky, které by bránily poskytnutí licence Nabyvateli, jak činí touto smlouvou, a že
odpovídá Nabyvateli za škodu, která by mu vznikla z nepravdivosti tohoto prohlášení.
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Autor zároveň prohlašuje, že užitím děl Nabyvatelem v souladu s poskytnutou licencí nejsou dotčena
autorská ani jiná práva třetích osob, a že odpovídá Nabyvateli za škodu, která by případně z tohoto
důvodu vznikla.

Článek III.

Závěrečná ustanovení
Strany Ujednání jsou povinny neprodleně se vzájemně informovat o všech skutečnostech, které by mohly
mít za následek ohrožení plnění Ujednání a dohodnout další postup.
Ujednání se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana Ujednání
obdrží po jednom stejnopisu.
Ujednání může být měněno nebo doplněna pouze písemně, číslovaným dodatkem, podepsaným oběma
stranami Ujednání.

Dne ……………….

Dne ……………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Za Design Station s.r.o.

Za nabyvatele
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