Licenční smlouva
Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
se sídlem: Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
IČ: 00022985
zastoupené: Petra Bartáková, MSc.

vrchní ředitelka sekce řízení OP VK
na straně jedné (dále jako „nabyvatel licence“),
a
Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice1
se sídlem: Hlavní 114, 362 63 Dalovice2
zastoupená (ředitel/ka školy): PaedDr. Vladimíra Štrynclová
IČ: 00574384
na straně druhé (dále jako „poskytovatel licence“),
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2358 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),
tuto
licenční smlouvu:
I.
1. Poskytovatel licence prohlašuje, že je vykonavatelem majetkových autorských práv k autorským
dílům (dále jen „autorské dílo“):
díla slovesná
a) Název sady Literatura - práce s literárními texty3, rozsah 1384 stran, autor/ autoři: Mgr. Ivo
Černý (KA I/2),
b) Název sady Dějepis - práce s historickými texty, rozsah 184stran, autor/ autoři: Mgr. Ivo
Černý (KA I/2),
c) Název sady Ekonomie - podnik, rozsah 101stran, autor/ autoři: Ing. Jana Düringerová
(KA III/2),
d) Název sady Logistika služeb a veřejné správy, rozsah 172stran, autor/ autoři: Ing. Jana
Düringerová (KA III/2),
e) Název sady Rozvoj slovní zásoby - mírně pokročilí, rozsah 34stran, autor/ autoři: Mgr.
Martina Fukárková (KA III/2)
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Uvádějte oficiální název školy dle Rejstříku škol a školských zařízení.
Uveďte celou adresu školy.
3
Každá sada musí být jednoznačně identifikovatelná. Nemá-li sada název, uveďte označení ve stejném tvaru,
v jakém bylo předloženo v monitorovací zprávě.
4
Strany počítejte způsobem: 1 strana = 1 strana ve formátu PDF (JPG…).
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f) Procvičování gramatiky - mírně pokročilí, rozsah 203 stran, autor: Mgr. Martina
Fukárková (KA III/2)
g) Reálie - mírně pokročilí, rozsah 202 stran, autor: Mgr. Martina Fukárková (KA III/2)
h) Odborná témata LSF, rozsah 96 stran, autor: Mgr. Martina Fukárková (KA III/2)
i) Světadíly - dopravní zeměpis, rozsah 71 stran, autor: Mgr. Věra Janovičová (KA III/2)
j) Obchodní psychologie, rozsah 179 stran, autor: Mgr. Věra Janovičová (KA III/2)
k) Cestovní kancelář a činnost průvodce, rozsah 186 stran, autor: Mgr. Věra Janovičová
(KA III/2)
l) Psychologie práce, rozsah 243 stran, autor: Mgr. Věra Janovičová (KA III/2)
m) Logistika cestovního ruchu, rozsah 170 stran, autor: Mgr. Věra Janovičová (KA III/2)
n) Fyzika - mechanika, rozsah 33 stran, autor: Mgr. Iva Krůtová (KA III/2)
o) Účetnictví, rozsah 59 stran, autor: Ing. Dagmar Pecháčková (KA III/2)
p) Praktická cvičení z ekonomiky, rozsah 62 stran, autor: Ing. Dagmar Pecháčková (KA
III/2)
q) Právní prostředí, rozsah 75 stran, autor: Ing. Dagmar Pecháčková (KA III/2)
r) Projektový marketing a management, rozsah 67 stran, autor: Ing. Dagmar Pecháčková
(KA III/2)
s) Administrativa a evidence v podniku, rozsah 112 stran, autor: Ing. Dagmar Pecháčková
(KA III/2)
t) Základy přírodních věd, rozsah 90 stran, autor: Bc. David Slavík (KA III/2)
u) Situační dialogy (AJ), rozsah 140, autor: Mgr. Vlastimír Sunek (KA III/2)
v) Základy anglického jazyka (AJ), rozsah 130, autor: Mgr. Vlastimír Sunek (KA III/2)
w) Konverzační témata k maturitní zkoušce (AJ), rozsah 121, autor: Mgr. Vlastimír Sunek
(KA III/2)
x) Cvičení k maturitě z matematiky, rozsah 86 stran, autoři: Ing. Richard Baar a Mgr. Libuše
Jarošová (KA IV/2)
y) Cvičení k maturitě z matematiky, rozsah 223 stran, autor: Mgr. Libuše Jarošová (KA
IV/2),
2. Autorské dílo bylo vytvořeno za využití finančních prostředků poskytnutých poskytovateli licence
nabyvatelem licence jako dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
v rámci projektu „Smart logistik - moderní výuka logistiky“5, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0110,
Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 4803/34/7.1.5/20126
ze dne 30.1.20127 (dále jen
„Rozhodnutí“).
3. Poskytovatel licence prohlašuje, že je oprávněn k postupu této podlicence v celé rozsahu dle této
smlouvy a že vypořádal veškerá práva třetích osob v souvislosti s postupem této podlicence a užití
díla dle této smlouvy.
4. Poskytovatel licence se zároveň zavazuje, že vypořádá vlastním jménem a na vlastní účet veškeré
nároky třetích osob, které by byly vzneseny v souvislosti s postupem podlicence dle této smlouvy a
uhradí případnou škodu, která by tím vznikla nabyvateli licence.
5

Uvádějte celý, nezkrácený název projektu z projektové žádosti.
Uvádí se číslo Rozhodnutí uvedené na přední straně Rozhodnutí, nikoliv číslo jednací.
7
Datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tzn. datum podpisu Rozhodnutí vrchním ředitelem/vrchní
ředitelkou Sekce řízení OP EU.
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II.
1. V souladu s ust. části II odst. 15 Rozhodnutí poskytuje poskytovatel licence touto smlouvou
nabyvateli licence bezúplatně nevýhradní oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít (dále jen
„licence“) ke všem způsobům užití, které jsou ke dni nabytí účinnosti této smlouvy známy.
2. Smluvní strany si ujednaly, že územní rozsah licence je neomezený, resp. nabyvatel licence je
oprávněn k užití díla s územním rozsahem celý svět.
3. Poskytovatel licence poskytuje touto smlouvou nabyvateli licence oprávnění užít autorské dílo po
dobu trvání majetkových práv k dílu.
4. Smluvní strany se dohodly, že množstevní rozsah licence k autorskému dílu, poskytované podle
této smlouvy, je neomezený.
5. Poskytovatel licence není povinen zdržet se užití autorského díla.
6. Nabyvatel licence není povinen licenci využít.
7. Poskytovatel licence zároveň poskytuje nabyvateli licence oprávnění, aby v jakékoliv souvislosti
s dílem uváděl pouze své obchodní jméno - název, a to i v tvaru © název nabyvatele licence.

III.
1. Nabyvatel licence může oprávnění tvořící součást licence poskytované podle této smlouvy zcela
nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence).
2. Nabyvatel licence je oprávněn poskytnout podlicenci jako nevýhradní.
3. Poskytovatel licence výslovně nepožaduje sdělení informací dle § 2364, odst. 2 občanského
zákoníku.

IV.
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Závazkový právní vztah založený touto smlouvou se v otázkách jí výslovně neupravených řídí
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012
Sb., 0bčanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými datovanými pořadově číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.
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4. Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních s povahou originálu, z nichž každá
stran obdrží po jednom vyhotovení.

ze smluvních

V Dalovicích dne 20. března 2014

V Praze dne

………………………………...................
vrchní ředitelka sekce řízení OP VK
za nabyvatele licence

………………………………………..
ředitel/ka školy
za poskytovatele licence
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