Licenční smlouva
Karlovarský kraj
sídlo:
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO:
70891168
DIČ:
CZ70891168
zastoupený: PaedDr. Josef Novotný, hejtman
na straně jedné (dále jako „nabyvatel licence“),
a
Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice
Sídlo:
Hlavní 114/29, 362 63 Dalovice
IČO:
00574384
DIČ:
CZ 00574384
zastoupený:
PaedDr. Vladimíra Štrynclová, ředitelka
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:
I: díla slovesná (výtvarná, fotografická, audiovizuální apod.) - kolektivní:

a)

kurz DK1 Evidence zásob a materiálu

rozsah 27 str., autoři: Baar R.,Bechiňský V.,

Klíma P., Dudáková D.
b)

kurz DK2 Manipulace se zbožím a mater. rozsah 22 str, autoři: Baar R.,Bechiňský V.,
Klíma P., Dudáková D.

c)

kurz DK3 Manipulační práce se zbožím

d)

Klíma P., Dudáková D.
kurz Moderní elektronické služby
Kaksová Z.

rozsah 22 str., autoři: Baar R.,Bechiňský V.,
rozsah 21 str., autoři Baar R., Dudáková D.,
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e)
f)
g)
h)
i)

Skripta Operátor skladování rozsah 170 str., autoři: Baar, Bechiňský, Dudáková, Klíma,
Skripta Moderní elektronické služby rozsah 105str., autoři: Baar R.,Dudáková D., Kaksová Z,
Výukový informační průvodce rozsah 30 str. + DVD, autoři: Štrynclová V., Schade M.
Metodika pro realizaci kurzů DK v logistické škole – 39. str. autor: ing. Pecháčková D.
Metodika Manuál SAP – 62 str. autor Baar R.
Videonahrávky:

j)
k)
l)
m)
n)

Odběr a přejímka zboží dle sortimentu
Příprava manip. techniky k zahájení provozu
Zabezp. manip. techniky po ukončení provozu

Zjišťování skutečného stavu zboží a mat
BOZP při používání pomocných zařízení

rozsah 2m 49 s.
rozsah 4m 26 s.
rozsah 3m 54 s.
rozsah 2m 49 s.
rozsah 4m 31 s.

autoři scénáře: Baar, Klíma
autoři scénáře: Baar, Klíma
autoři scénáře: Baar, Klíma
autoři scénáře: Baar, Klíma
autoři scénáře: Baar, Klíma

II: díla slovesná (výtvarná, fotografická, audiovizuální apod.) - souborné:
9 Blend learningových kurzů ve 4 sadách rozložených do jednotlivých modulů
a) DK1 Evidence zásob a materiálu
rozsah 1sada-35 hod., autoři: Baar R.,Bechiňský
V., Klíma P., Dudáková D.
b) DK2 Manipulace se zbožím a mater. rozsah 1 sada-25 hod., autoři: Baar R.,Bechiňský
V., Klíma P., Dudáková D.
c) DK3 Manipulační práce se zbožím
rozsah 1sada-25 hod., autoři: Baar
R.,Bechiňský V., Klíma P., Dudáková D.
d) Moderní elektronické služby
rozsah 1 sada-20 hod., autoři Baar R., Dudáková D.,
Kaksová Z.
III: díla slovesná (výtvarná, fotografická, audiovizuální apod.):
Prezentace v PowerPointu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Evidence dodavatelů a odběratelů
Excel 1
Excel 2
Word 1
Word 2
Word 3
Soubory a složky
Orientace v dokladech
Inventarizace
Calc 1
Calc 2
Doklady při odběru a přejímce zboží
Hodnocení kvality zboží
Odbavování kus. a vozových zásilek
Odběr a přejímka zboží
Reklamační protokol

rozsah …18 stran, autor: Baar R.,
rozsah …17 stran, autor: Baar R.,
rozsah …16 stran, autor: Baar R.,
rozsah …15 stran, autor: Baar R.,
rozsah …17 stran, autor: Baar R.,
rozsah …15 stran, autor: Baar R.
rozsah …22 stran, autor: Baar R.
rozsah …16 stran, autor: Baar R.
rozsah …..9 stran, autor: Baar R.
rozsah …19 stran, autor: Baar R.
rozsah …18 stran, autor: Baar R.
rozsah …27 stran, autor: ing. Bechiňský V.
rozsah …22 stran, autor: ing. Bechiňský V.
rozsah …25 stran, autor: ing. Bechiňský V.
rozsah …21 stran, autor: ing. Bechiňský V.
rozsah …16 stran, autor: ing. Bechiňský V.
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q) Vyřizování reklamace
r) Vlivy působící na zboží
s) Datové schránky
t) Evidence zboží na skladě
u) Prezentace X APOST
v) Funkce skladování
w) Způsoby skladování
x) Stavební a prostor.uspořádání skladu
y) Provoz skladu
z) Finanční aspekty skladování
aa) Měření produktivity sklad operací
bb) Automatizace ve skladech
cc) BOZP při ruční manipulaci
dd) BOZP při používání motor.vozíků
ee) Přepravní jednotky
ff) Retrak
gg) Hygiena ve skladech potravin
hh) Platby směnkou

rozsah …16 stran, autor: ing. Bechiňský V.
rozsah …12 stran, autor: ing. Bechiňský V.
rozsah …18 stran, autor: Dudáková D.
rozsah …17 stran, autor: Dudáková D.
rozsah …13 stran, autor: Kaksová Z..
rozsah …17 stran, autor: ing. Klíma P.
rozsah …41 stran, autor: ing. Klíma P.
rozsah ….8 stran, autor: ing. Klíma P.
rozsah …10 stran, autor: ing. Klíma P.
rozsah …..9 stran, autor: ing. Klíma P.
rozsah …..7 stran, autor: ing. Klíma P.
rozsah …14 stran, autor: ing. Klíma P.
rozsah …11 stran, autor: ing. Klíma P.
rozsah …..9 stran, autor: ing. Klíma P.
rozsah …..8 stran, autor: ing. Klíma P
rozsah …..8 stran, autor: ing. Klíma P
rozsah ….14 stran, autor: ing. Pecháčková
rozsah ….15 stran, autor: ing. Pecháčková

Videonahrávky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Kontrola záruční doby zboží a mater.
Příprava zboží k výdeji
Příprava zboží či materiálu k expedici
Kontrola druhu a kvality zboží či mat

rozsah 3m 37 s. autor scénáře:ing, Klíma
rozsah 2m 47 s. autor scénáře:ing. Klíma
rozsah 3m 10 s. autor scénáře: ing Klíma
rozsah 3m 19 s. autoři scénáře: ing.Klíma
Příjem hotovosti a kontrola platnosti měny
rozsah 3m 09 s. autoři scénáře: ing. Klíma
BOZP při používání paletového vozíku
rozsah 4m 11 s. autoři scénáře: ing. Klíma
BOZP při používání ručních a motor.vozíků rozsah 3m 38 s. autoři scénáře: ing. Klíma
Czech Point
rozsah 4m 33s. autor scénáře: Kaksová Z.
Žádost o elektronické bankovnictví
rozsah 1m 09s. autor scénáře: Kaksová Z.
Objednání zálohy v X - Apostu
rozsah 2m 14s. autor scénáře: Kaksová Z.
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(dále jen „autorské dílo“).
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 „Další vzdělávání včetně Autorizace v logistické škole“, reg. č.
CZ.1.07/3.2.12/01.0029, Smlouvou o realizaci grantového projektu č. D 1017/2010 ze dne 30. 7.
2010 (dále jen „Smlouva“).
3. Dílo bylo vytvořeno původním autorem na objednávku poskytovatele licence dle § 61 autorského
zákona a/nebo jakožto zaměstnanecké dílo dle § 58 autorského zákona, a to i k účelu dle této
smlouvy, včetně poskytnutí oprávnění k dalšímu postupu podlicence dle této smlouvy.
4. 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.
5. 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.
II.
1. V souladu s ust. článku XI odst. 2 Smlouvy 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 pro účely této licenční smlouvy je za nabyvatele licence vždy
považováno i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
3. Smluvní strany si ujednaly, že územní rozsah licence je neomezený, resp. nabyvatel licence je
oprávněn k užití díla s územním rozsahem celý svět.
4. Poskytovatel licence poskytuje touto smlouvou nabyvateli licence oprávnění užít autorské dílo
po dobu trvání majetkových práv k dílu.
5. Smluvní strany se dohodly, že množstevní rozsah licence k autorskému dílu, poskytované podle
této smlouvy, je neomezený.
6. Poskytovatel licence není povinen zdržet se užití autorského díla.
7. Nabyvatel licence není povinen licenci využít.
8. 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 není oprávněn udělit podlicenci třetí osobě nebo oprávnění tvořící součást
licence postoupit třetí osobě.
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IV.
1. Poskytovatel licence je povinen předat nabyvateli licence předmět licence na datovém nosiči (CD,
DVD apod.) ve formátu umožňujícím řádné užití díla. V případě, že je dílem počítačový program,
je poskytovatel licence povinen předat nabyvateli veškeré strojové a zdrojové kódy vztahující se
k dílu a zároveň je povinen předat dílo ve formátu umožňujícím jeho spuštění v některém z obecně
dostupných počítačových programů či prostředí.
2.

Poskytovatel licence je povinen dílo předat nabyvateli licence formou určenou nabyvatelem
licence. Nabyvatel licence se zavazuje nejpozději do 2 měsíců po schválení závěrečné
monitorovací zprávy projektu sdělit poskytovateli licence, zda dílo přijímá a schvaluje či zda má k
plnění ze strany poskytovatele licence výhrady či připomínky. V případě marného uplynutí této
lhůty se dílo považuje za schválené. Poskytovatel licence se zavazuje nejpozději do doby, kterou
určí nabyvatel licence, odstranit veškeré vady, na které ho nabyvatel licence v této lhůtě upozorní.

3. Poskytovatel licence je povinen předat nabyvateli licence předmět licence způsobem umožňujícím
jeho řádné užití nabyvatelem licence nejpozději ke dni podpisu této smlouvy.
4. Pro vyloučení pochybností se strany výslovně dohodly, že v případě, že bude dílo předáno
nabyvateli licence ve formátu, který neumožňuje nabyvateli řádné užití díla, je nabyvatel oprávněn
požadovat opětovné předání díla ve formátu, který si sám zvolí.
5. Nabyvatel je oprávněn vyžádat si kdykoliv v době trvání této smlouvy (ale maximálně do konce
roku 20251) od poskytovatele licence opětovné předání datového nosiče s předmětem licence ve
formátu umožňujícím užití díla a to zejména v případech, kdy dojde ke ztrátě, poškození nebo
zničení původního nosiče předaného nabyvateli licence.
V.
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.
4. Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních s povahou originálu, z nichž každá
stran obdrží po jednom vyhotovení.
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ze smluvních

Příručka pro příjemce, kap. 12.1 - příjemce a partneři projektu musejí pro účely kontroly ze strany Evropské
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných osob uchovávat
veškerou dokumentaci projektu minimálně do konce roku 2025, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu
delší.
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Za nabyvatele licence:

Za poskytovatele licence:

V Karlových Varech dne ………………

V………………. dne ………………

………………………………........……
PaedDr. Josef Novotný
hejtman Karlovarského kraje

………………………………........……
PaedDr. Vladimíra Štrynclová
ředitelka Střední odborné školy logistické
a středního odborného učiliště Dalovice
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