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LICENČNÍ SMLOUVA 

uzavřená podle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 (dále jen „občanský zákoník“) 

 

1. Smluvní strany 

Firma / jméno a příjmení Dopňte 

Sídlo /trvalé bydliště Dopňte 

IČO / RČ Dopňte 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Dopňte 

Pod spisovou značkou Dopňte 

Zastoupen/a Dopňte 

Bankovní spojení Dopňte 

Dále jen („Poskytovatel“)  

a 

Firma  Smartwings a.s.  

Sídlo /trvalé bydliště K Letišti 1068/30, 160 08 Praha 6 

IČO / RČ 25663135 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze 

Pod spisovou značkou B 5332 

Zastoupen/a Ing. Roman Vik, Generální ředitel 

Bankovní spojení 19-8733170257/0100, banka: Komerční Banka a.s. 

Dále jen („Nabyvatel“)  

 

Poskytovatel a Nabyvatel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

 

LICENČNÍ SMLOUVU 

 

2. Úvodní ustanovení 

2.1 Poskytovatel je výlučným vlastníkem autorských práv k:  

(1)  Autorským výtvarným návrhům uniforem letového personálu, tj. pilotů a palubních průvodčích (v 

obou případech ve verzi muž a žena) a  

(2) Technickým nákresům  

uvedených v přílohách 1 – 4 této Licenční smlouvy, a to včetně souvisejících znalostí a vědomostí 

k jejich využití (dále také jen „Dílo“). Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn s Dílem samostatně a bez 

jakýchkoliv omezení nakládat, a to bez právních vad takovéhoto jednání.  

2.2 Poskytovatel touto Licenční smlouvou hodlá poskytnout Nabyvateli oprávnění k výkonu práva 

autorského k užívání Díla (dále také jen „Licenci“). Nabyvatel má zájem získat od Poskytovatele Licenci 

v souladu a za podmínek ujednaných touto Licenční smlouvou. 
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3. Předmět smlouvy 

3.1 Předmětem této Licenční smlouvy je poskytnutí oprávnění k výkonu práva autorského Dílo užít všemi 

způsoby užití, jež povaha Díla připouští v neomezeném rozsahu v jeho původní či změněné podobě. 

 

4. Rozsah užití Licence 

4.1 Nabyvatel je oprávněn Licenci užívat samostatně. 

4.2 Nabyvatel je oprávněn Licenci užívat bez jakýchkoliv omezení, zejména množstevních, teritoriálních či 

v době trvání. 

 

5. Podlicence 

5.1 Nabyvatel je oprávněn i bez souhlasu Poskytovatele poskytnout nebo postoupit třetí osobě oprávnění 

tvořící součást Licence (dále také jen „Podlicence“). Podlicenci je Nabyvatel oprávněn poskytnout 

zcela.  

 

6. Výhradní Licence 

6.1 Poskytovatel poskytuje Nabyvateli Licenci jako Licenci výhradní, časově neomezenou a s možností 

Nabyvatele poskytnout Podlicenci, dle článku 5. Poskytovatel nemá právo poskytnout Licenci třetí 

osobě. Poskytovatel se zdrží výkonu práva, ke kterému udělil výhradní Licenci.  

 

7. Práva a povinnosti Poskytovatele 

7.1 Udělením Licence vzniká Poskytovateli povinnost strpět zásah do práva užít Dílo v rozsahu vyplývajícím 

z této Licenční smlouvy. 

7.2 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Nabyvateli Dílo tak, jak je specifikováno v Přílohách 1 – 4 této 

Licenční smlouvy.  

7.3 Poskytovatel poskytne Nabyvateli bez zbytečného odkladu na vyžádání součinnost k právní ochraně 

jeho Licence, dojde-li k ohrožení nebo porušení Nabyvatelovy Licence. 

7.4 V případě, že Nabyvatel zjistí vady (faktické nebo právní) Díla, oznámí tuto skutečnost bezodkladně 

Poskytovateli. V případě, že Poskytovatel neodstraní vady zjištěné v Díle v rámci záruční lhůty, dohodly 

se Smluvní strany na uplatnění smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč, za každou vadu za každý i započatý 

den prodlení, kterou Poskytovatel neodstranil v Nabyvatelem stanovené lhůtě. 

 

8. Práva a povinnosti Nabyvatele 

8.1 Nabyvatel není povinen Licenci využít. Nevyužije-li Nabyvatel Licenci vůbec, Poskytovatel není povinen 

vrátit Nabyvateli Odměnu, kterou od něho přijal na základě této Licenční smlouvy. Ustanovení § 2381 

odst. 1 občanského zákoníku se tak nepoužije. 

8.2 Nabyvatel je oprávněn Dílo užít ve shodné, či pozměněné podobě.  

 

9. Bezvadnost 

9.1 Poskytovatel odpovídá Nabyvateli za právní a věcnou bezvadnost Díla a práv nabytých touto Licenční 

smlouvou, tj. za to, že užitím Díla podle této Licenční smlouvy nemůže dojít k neoprávněnému zásahu 
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do práv třetích osob ani k jinému porušení právních předpisů. Případné majetkové nároky třetích osob 

byly vypořádány ke dni podpisu této Smlouvy a Nabyvateli v souvislosti s užitím Díla nemohou 

vzniknout peněžité ani jiné povinnosti vůči třetím osobám.  

9.2 Poskytovatel je povinen nahradit Nabyvateli škodu vzniklou v souvislosti s uplatněním práv třetích 

osob, porušením právních předpisů a jinými vadami Díla.  

9.3 V případě, že dojde k porušení právní bezvadnosti práv nabytých touto Licenční smlouvu ze strany 

Poskytovatele, dohodly se Smluvní strany na vrácení odměny, ve výši stanovené článkem 10, odst. 1, 

Smlouvy Nabyvateli, a to v plném rozsahu. Současně se Poskytovatel zavazuje uhradit Nabyvateli 

veškeré náklady, které Nabyvatel prokazatelně vynaložil na užití Díla, ať již ve shodné či pozměněné 

podobě.  

9.4 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že při aplikaci ustanovení 9.3 této Smlouvy se od 

výše hrazené škody neodečítá výše vrácené odměny dle čl. 10, odst. 1 Smlouvy. 

 

10. Odměna 

10.1 Nabyvatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli Odměnu za poskytnutou Licenci ve výši (doplnit) Kč 

(slovy: (doplnit) (korun českých)) (dále také jen „Odměna“). Odměna neobsahuje DPH v zákonné výši.  

10.2 Nabyvatel se zavazuje Odměnu zaplatit na základě Poskytovatelem vystaveného daňového dokladu 

(faktury), který splňuje všechny zákonné náležitosti se splatností 14 dnů ode dne následujícího po jeho 

doručení Nabyvateli. Odměna bude Nabyvatelem zaplacena bezhotovostně na účet Poskytovatele 

uvedený v záhlaví této Licenční smlouvy. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané 

náležitosti je Nabyvatel oprávněn vrátit tento daňový doklad Poskytovateli k opravě.  

10.3 Po dobu mezi vrácením neúplného nebo věcně nesprávného daňového dokladu a doručením 

opraveného daňového dokladu není Poskytovatel oprávněn uplatňovat vůči Nabyvateli náhradu újmy 

nebo jakékoli smluvní pokuty, jakož i smluvní nebo zákonné úroky z prodlení. Nová lhůta splatnosti 

daňového dokladu počíná běžet dnem doručení opraveného daňového dokladu. 

10.4 Pro případ prodlení Nabyvatele se zaplacením Odměny sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve 

výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i jen započatý, den prodlení. Nabyvatel je povinen 

Poskytovateli zaplatit smluvní pokutu do sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. 

 

11. Doba trvání smlouvy 

11.1 Tato Licenční smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

11.2 Poskytovatel se tímto výslovně zavazuje, že po dobu trvání této Smlouvy autorská práva k Dílu neprodá 

ani jinak nepřevede na třetí osoby. 

 

12. Zánik Licence 

12.1 Smrtí (zánikem) Poskytovatele přechází Licenční práva v plném rozsahu na Nabyvatele.  

12.2 Zánikem Nabyvatele přechází práva a povinnost z této Licenční smlouvy na jeho právního nástupce 

nebo na Poskytovatele, pokud Nabyvatel nemá právního nástupce. 

 

13. Platnost a účinnost smlouvy 

13.1 Tato Licenční smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma Smluvními stranami.  



 
PŘÍLOHA č. 4 k Zadávací dokumentaci – Návrh uniforem pilotů a palubních průvodčích Smartwings Group 

VZOR LICENČNÍ SMLOUVY K AUTORSKÝM DÍLŮM 
     
 

4 | S t r á n k a  

CONFIDENTIAL 

14. Odstoupení od smlouvy 

14.1  Poskytovatel může od této Licenční smlouvy písemně odstoupit v případě, že Nabyvatel závažným 

způsobem poruší povinnosti v této Licenční smlouvě stanovené a následky tohoto porušení neodstraní 

ani v přiměřené lhůtě dané Poskytovatelem. 

14.2 Nabyvatel je oprávněn odstoupit od této Licenční smlouvy kdykoliv, bez udání důvodu, a to doručením 

písemného oznámení Poskytovateli.  

 

15. Závěrečná ustanovení 

15.1 Změny této Licenční smlouvy lze činit pouze po dohodě obou Smluvních stran písemnou formou.  

15.2 Nedílnou součástí této licenční smlouvy jsou přílohy:  

Příloha č. 1 -  Uniformy pilota Smartwings group (muž) 

Příloha č. 2 – Uniformy pilota Smartwings group (žena) 

Příloha č. 3 – Uniformy  palubní průvodčí Smartwings group (muž)  

Příloha č. 4 – Uniformy palubní průvodčí Smartwings group (žena) 

15.3 Tato Licenční smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Licenční 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. 

15.4 Tato Licenční smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 

jednom (1) vyhotovení. 

15.5 Smluvní strany po přečtení této Licenční smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 

Licenční smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, 

na důkaz čehož připojují níže své podpisy.  

 

 

V (doplnit) dne (doplnit)    V (doplnit) dne (doplnit) 

 

 

________________________   ________________________ 

                Poskytovatel     Nabyvatel 

 


