Licenční smlouva
č: X/2009
I.
Smluvní strany
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Sídlo: Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8
IČ: 67985921
Zastoupený: Doc. PhDr. Ivanem Šedivým, CSc.
Dále jen „zadavatel“
a
...........................................................
Trvalé bydliště:
Rodné číslo:
Dále jen „autor“
uzavřeli tuto smlouvu:

II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je vytvoření díla, udělení svolení ke zveřejnění díla, užití díla
v rozsahu této smlouvy a vlastní interpretace díla a dále souhlas se shromažďováním a
zveřejňováním osobních údajů autora.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran
Autor:
1. Autor se touto smlouvou zavazuje vytvořit dílo: Stať v rozsahu ...... normostran
rukopisu s názvem ....................................................................................................
(dále „dílo“).
2. Autor se zavazuje, že toto dílo předá ve stanoveném termínu redakci časopisu
Práce z dějin Akademie věd v elektronické podobě včetně všech případných
příloh.
3. Autor uděluje touto smlouvou svolení ke všem způsobům sdělování díla veřejnosti
po dobu deseti let.
4. Autor vytvořil dílo výhradně pro zadavatele a pouze zadavatel je oprávněn na
základě této smlouvy dílo, případně jeho části, užít.
5. Autor výslovně prohlašuje, že dílo vytvořil jako původní, že je jeho jediným
autorem (spoluautorem) a že jeho práva k dílu nejsou a nebudou nijak právně ani
fakticky omezena. Autor dále prohlašuje, že jím vytvořené dílo je z právního
pohledu nezpochybnitelné a případné užití citací uvnitř tohoto díla je v souladu s

§31 Zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
změně některých zákonů č. 121/2000 Sb. (dále „autorský zákon“).
Zadavatel:
1. Zadavatel za podmínek stanovených touto smlouvou svěřuje autorovi vytvoření
díla, které bude uchováno rovněž v elektronické podobě.
2. Zadavatel se zavazuje při případné úpravě díla dodržovat ustanovení autorského
zákona, zejména neužít dílo způsobem snižujícím jeho hodnotu.
3. Zadavatel se zavazuje k publikování díla v periodiku Práce z dějin Akademie věd
(číslo, rok) .......................... .
4. Zadavatel se zavazuje za plnění, dle této smlouvy, a v případě užití díla
zadavatelem ve formě jeho sdělení veřejnosti, poskytnout autorovi odměnu ve
formě autorských výtisků díla. Závazek zadavatele dle tohoto bodu smlouvy trvá
po celou dobu, v níž je zadavatel oprávněn dílo užít jeho sdělením veřejnosti.
Odměnu je zadavatel autorovi povinen poskytnout ve lhůtě 30 dnů od užití díla
jeho sdělením veřejnosti.

IV.
Zpracování osobních údajů
1. Autor výslovně souhlasí s tím, aby zadavatel shromažďoval a zpracovával osobní
údaje týkající se osoby autora obsažené v licenční smlouvě, a to pro účely vnitřní
potřeby zadavatele po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinnosti plynoucích
z licenční smlouvy.
2. Autor výslovně souhlasí s tím, aby zadavatel shromažďoval a zpracovával osobní
údaje týkající se osoby autora obsažené v díle, a to pro účely jejich sdělení
veřejnosti a jejich dalšího předání třetím osobám pro účely jejich sdělení veřejnosti
ve formě internetových databází a obdobných projektů po dobu nezbytnou
k zajištění práv a povinnosti plynoucích z licenční smlouvy.

V.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení o rozsahu užití díla je platné po dobu autorskoprávní ochrany, tj. 10 let.
2. Z uzavření smlouvy nevyplývají pro žádnou ze stran jakékoliv další závazky, kromě
výše výslovně uvedených nebo vyplývajících z obecně platných právních předpisů.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.
5. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž
jeden obdrží autor a jeden zadavatel.
V Praze dne .........................
...............................................................

...............................................................

zadavatel

autor

