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SMLOUVA O VYTVO ENÍ DÍLA A POSKYTNUTÍ LICENCE 

Smluvní strany: 

Nová Forma s.r.o. 
se sídlem 
t . 28. íjna 24 
370 01 eské Bud jovice
I : 26077109 
DI : CZ26077109 
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v eských 
Bud jovicích, jejímž jménem jedná Roman Horák, jednatel spole nosti
(na jedné stran ; dále jen „Agentura“)

a (autor)
 
bydlišt :

                                                    r. :  
na druhé stran ; dále jen „Autor“)

spolu uzav eli podle §631 a násl. zákona . 40/1964 Sb., ob anský 
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis , a podle §46 a násl. zákona .
121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o zm n  n kterých zákon  (autorský zákon) tuto smlouvu o 
vytvo ení díla a poskytnutí licence: 

I.
Úvodní ustanovení 

(1) Autor vytvo il pro Agenturu originální výtvarné dílo s názvem 

                                                v rozsahu     stran
(2) Autor poskytuje Agentu e touto smlouvou nevýhradní licenci k užití 

Díla v rozsahu níže uvedeném.
(3) Agentura se zavazuje zaplatit Autorovi odm nu za prodej Díla a to 

ve výši 25% z prodejní ceny bez DPH K  ……….,-- slovy: ………………………., 
což iní ……………,- K , slovy: ………………, za každý prodaný kus Díla. A to 
do 14-ti kalendá ních dn  od vyú tování Agenturou vždy k 1.1. a 
1.7. každého kalendá ního roku po dobu trvání této smlouvy. 

(4) Dílo bylo Agentu e p edáno v datové podob , kterou Agentura 
upravila pro tisk, p ed podpisem této smlouvy, což smluvní strany 
stvrzují podpisem této smlouvy. 

II.
Licence

(1) Autor tímto poskytuje Agentu e nevýhradní licenci k užití Díla 
(vcelku i po ástech), která je omezená, tj. v následujícím 
rozsahu:
a) k užití Díla v p vodní podob  zp sobem užití (rozmnožování, 
rozši ování, vystavování, sd lování ve ejnosti a jiné), bez omezení 
technologie, bez omezení po tu i množství užití, bez omezení 
ú elu;
c) k užití Díla v p vodní podob  nebo v podob  dle písm. a) bez 
omezení teritoria na celém sv t ;
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d) k užití Díla v p vodní podob  nebo v podob  dle písm. a) bez 
omezení asu po celou dobu trvání majetkových autorských práv 
k Dílu; 

(2) Agentura není povinna poskytnutou licenci využít. 
(3) Agentura není oprávn na práva z licence zcela nebo z ásti, úplatn

nebo bezúplatn   poskytnout t etí osob  (podlicence) nebo licenci 
zcela nebo z ásti, úplatn  nebo bezúplatn  postoupit t etí osob .

(4) Autor ud luje Agentu e svolení ke zve ejn ní Díla a souhlasí s tím, 
aby Dílo resp. jeho ást byla zve ejn na jen s uvedením jeho 
autorství.

(5) Autor nemá právo na žádnou autorskou rozmnoženinu Díla zdarma. 
(6) Autor je oprávn n odstoupit od této smlouvy podle ustanovení §53 

autorského zákona nejd íve 6 m síc  po p edání díla. 
(7) Oprávn ní dle tohoto lánku nabývá Agentura okamžikem podpisu této 

smlouvy autorem. 
(8) Autor je oprávn n Dílo užít také komer n  (tj. poskytováním za 

úplatu) k ú elu prezentace vlastní práce, i k jinému ú elu. Autor 
je oprávn n poskytnout t etí osob  svolení k užití Díla v žádaném 
rozsahu.

III.
Odm na za vytvo ení díla a poskytnutí licence 

(1) Agentura neplatí Autorovi jednorázovou odm nu za vytvo ení Díla. 
(2) Agentura dále neplatí Autorovi jednorázovou odm nu za poskytnutí 

licence k užití Díla dle této smlouvy.
(3) Autor bere na v domí, že odm ny nejsou zdan ny a je povinen 

zaplatit z nich da  z p íjmu v souladu s obecn  závaznými právními 
p edpisy.

(4) Autor prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není plátcem DPH.
(5) Autor nemá právo na žádnou další odm nu nad rámec odm ny sjednané 

v odst. 1. Odm na podle tohoto lánku zahrnuje odm nu za všechna 
pln ní Autora podle této smlouvy. 

(6) V p ípad  prodlení Agentury s platbou odm ny náleží Autorovi úrok 
z prodlení ve výši 0,05% denn .

IV.
Záv re ná ustanovení 

(1) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s právní silou 
originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. 

(2) Veškeré zm ny a dopl ky této smlouvy musí být provedeny v písemné 
form  a podepsány ob ma smluvními stranami. 

(3) Tato smlouva se ídí platnými právními p edpisy eské republiky, 
zejména autorským zákonem a ob anským zákoníkem. Práva a povinnosti 
z této smlouvy p echázejí na právní nástupce smluvních stran. 

(4) Tato smlouva se uzavírá na dobu neur itou.
(5) Tato smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem jejího podpisu ob ma

smluvními stranami. 

V eských Bud jovicích dne   V                dne

................., jednatel                 .......................,autor









  










 











