SMLOUVA O VYTVOŘENÍ DÍLA A POSKYTNUTÍ LICENCE
Smluvní strany:

Nová Forma, s.r.o.

a
autor
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Rodné číslo:
na druhé straně; dále jen „poskytovatel“)

R

se sídlem v Týně nad Vltavou – Malá Strana, Písecká 413, PSČ 375 01
IČ: 26077109
DIČ: CZ26077109
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v odd.
C 12538, jejímž jménem jedná Roman Horák, jednatel společnosti (na jedné straně; dále
jen „nabyvatel“)

O

spolu uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších a dalších
předpisů, tuto smlouvu o vytvoření díla a poskytnutí licence:
I.
Úvodní ustanovení

(1) Autor vytvořil pro nabyvatele originální literární dílo s názvem:
v rozsahu:

stran

VZ

(2) Poskytovatel poskytuje nabyvateli touto smlouvou nevýhradní licenci k užití Díla v rozsahu
níže uvedeném.
(3) Nabyvatel se zavazuje zaplatit Autorovi odměnu za prodej Díla a to ve výši 25% z prodejní
ceny bez DPH Kč :
,- slovy:
což činí Kč:
,- slovy:
za každý prodaný kus Díla. A to do 21 (dvacetjedna) kalendářních dnů od vyúčtování
nabyvatelem platnému vždy k 1.1. a 1.7. každého kalendářního roku po dobu trvání této
smlouvy na bankovní účet, který sdělí poskytovatel po zaslání vyúčtování.
(4) Dílo bylo Agentuře předáno v datové podobě, kterou nabyvatel upravil pro tisk, před
podpisem této smlouvy, což smluvní strany stvrzují podpisem této smlouvy.
(5) Poskytovatel prohlašuje, že předmětné dílo je jeho duševním vlastnictvím a je v souladu
se všemi platnými právními předpisy.
II.
Licence

(1) Poskytovatel tímto poskytuje nabyvateli nevýhradní licenci k užití Díla (vcelku i po
částech), která je omezená, tj. v následujícím rozsahu:
a) k užití Díla v původní podobě způsobem užití (rozmnožování, rozšiřování, vystavování,
sdělování veřejnosti a jiné), bez omezení technologie, bez omezení počtu či množství užití,
bez omezení účelu;

R

b) k užití Díla v původní podobě nebo v podobě dle písm. a) bez omezení teritoria;
c) k užití Díla v původní podobě nebo v podobě dle písm. a) bez omezení času po celou dobu
trvání majetkových autorských práv k Dílu;
(2) Nabyvatel není povinen poskytnutou licenci využít.
(3) Nabyvatel není oprávněn práva z licence zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně
poskytnout nebo postoupit třetí osobě (podlicence).
(4) Poskytovatel uděluje nabyvateli svolení ke zveřejnění Díla a souhlasí s tím, aby Dílo resp.
jeho část byla zveřejněna jen s uvedením jeho autorství.
(5) Poskytovatel nemá právo na žádnou autorskou rozmnoženinu Díla zdarma, jelikož při
poskytování autorského malonákladového tisku není toto obvyklé.
(6) Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu písemnou
výpovědí, která nabude platnosti ve lhůtě deseti dnů po doručení druhé straně. Nebo podle
ustanovení § 2378 a § 2382 Občanského zákoníku.
(7) Oprávnění k využití licence dle tohoto článku nabývá nabyvatel okamžikem podpisu této
smlouvy poskytovatelem.
(8) Nabyvatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu písemnou výpovědí,
která nabude platnosti ve lhůtě deseti dnů po doručení druhé straně.
(9) Poskytovatel je oprávněn Dílo užít také komerčně (tj. poskytováním za úplatu) k účelu
prezentace vlastní práce, i k jinému účelu. Poskytovatel je oprávněn poskytnout třetí osobě
svolení k užití Díla v žádaném rozsahu.
(10) Poskytovatel předal nabyvateli dílo včetně autorské korektury a souhlasí s umístěním
potřebných vydavatelských záznamů jako je impresum (tiráž a čárový EAN kód) do díla.
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III.
Odměna za vytvoření díla a poskytnutí licence

VZ

(1) Nabyvatel neplatí poskytovateli jednorázovou odměnu za vytvoření Díla.
(2) Nabyvatel dále neplatí poskytovateli jednorázovou odměnu za poskytnutí licence k užití
Díla dle této smlouvy.
(3) Poskytovatel bere na vědomí, že odměny nejsou zdaněny a je povinen zaplatit z nich daň
z příjmu v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
(4) Poskytovatel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není plátcem DPH.
(5) Poskytovatel nemá právo na žádnou další odměnu nad rámec odměny sjednané v odst. 1.
Odměna podle tohoto článku zahrnuje odměnu za všechna plnění poskytovatele podle této
smlouvy.
(6) V případě prodlení nabyvatelem s platbou odměny náleží poskytovateli úrok z prodlení ve
výši 0,05% denně.
IV.
Závěrečná ustanovení
(1) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s právní silou originálu, z nichž po
jednom obdrží každá smluvní strana.
(2) Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny v písemné formě a podepsány
oběma smluvními stranami.
(3) Tato smlouva se řídí platnými právními předpisy České republiky a občanským zákoníkem.
Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
(4) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
(5) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Týně nad Vltavou, dne:
................., jednatel

číslo knihy v evidenci NF:

V ……............................., dne:
.......................,autor

