
ZMLUVA LICENČNÁ

ZMLUVNÉ STRANY  

1. PREDMET ZMLUVY, OBECNÉ USTANOVENIA

2. LICENČNÉ DOJEDNANIA

uzatvorená podľa § 2358 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v ČR, v platnom znení

1.1 Autor vytvoril originálne autorské dielo: výtvarný návrh obalu na kávu NESCAFÉ AZERA (ďalej len  
„dielo“), ktoré bolo vybrané k realizácii v dizajnérskej súťaži „International Competition NESCAFÉ AZERA 
for illustrators and designers: Taste of the City“ vyhlásenej  a usporiadanej nadobúdateľom v roku 2018 
(ďalej len „súťaž“).

1.2   Kópia diela je priložená k tejto zmluve a ako Príloha č. 1, je jej neoddeliteľnou súčasťou. Autor 
         i nadobúdateľ súhlasne prehlasujú, že je dielo na základe zhora uvedenej špecifikácie dostatočne určite 

a zrozumiteľne vymedzené, najmä čo do rozsahu, podoby a kvalitatívnych podmienok, ktoré je treba pri 
jeho realizácii dodržať.

1.3  Dielo bolo autorom predané a nadobúdateľom prevzaté v priebehu súťaže.

2.1 Autor udeľuje nadobúdateľovi výhradné oprávnenie (ďalej tiež ako  „licencia“) k výkonu práva použiť 
dielo vytvorené v rámci súťaže. Autor nemá právo poskytnúť tú istú licenciu tretej osobe po dobu, čo 
výhradná licencia trvá. Autor sa zároveň zaväzuje, že po uplynutí doby, na ktorú je licencia poskytnutá, 
neposkytne žiadnej tretej osobe, ktorej predmet činnosti sa zhoduje alebo je podobný s predmetom 
činnosti nadobúdateľa, oprávnenie k použitiu v rozsahu a spôsobe podľa tejto zmluvy.  Autor sa taktiež 
zaväzuje, že po uplynutí licenčnej doby bude v dostatočnom časovom predstihu informovať nadobúda-
teľa o subjektoch, ktorým sa chystá  oprávnenie k použitiu diela poskytnúť. Autor garantuje, že bude 
nakladať s dielom tak, aby žiadnym spôsobom nebolo poškodené dobré meno a povesť nadobúdateľa, 
jeho činnosti a výrobkov.  

Názov: Nestlé Česko s.r.o.
Sídlo: Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4
Zastúpená: Torben Emborg, jednateľ
IČ: 457 99 504  DIČ: CZ457 99 504
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 10481
Bankové spojenie: ING Bank N.V., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9   
Číslo účtu: 1000437100/3500

(ďalej len  „nadobúdateľ“)

a

Meno a priezvisko:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
Dátum narodenia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

(ďalej len „autor“)

sa dohodli na uzatvorení nasledujúcej licenčnej zmluvy (ďalej len „zmluva“):
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2.2 Nadobúdateľ môže oprávnenie tvoriace súčasť licencie poskytnúť tretím osobám úplne alebo čiastočne. 
Autor súhlasí s postúpením licencie tretím osobám.

2.3  a) Táto licencia je udelená na dobu: od dňa  podpisu tejto zmluvy po dobu troch rokov, pričom autor  
je uzrozumený s tým, že po dobu 1,5 roka od dňa uplynutia licenčnej doby  má nadobúdateľ právo  
na dopredaj zásob kávy NESCAFÉ AZERA  s dielom na obale (ďalej tiež ako „výrobky“); 
 
pre územia:  Nestlé - EMENA, (Pre účely tejto zmluvy EMENA zahrňuje tieto štáty: Abu Dhabi, Algeria, 
Austria, Bahrein, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cyprus North, Croatia, Czech Republic, 
Denmark, Dubai, Estonia, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iran, Irak, Ireland, Israel, 
Italy, Jordan, Kuwait, Latvia, Lebanon, Lybia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Morocco, Norway,  
Netherlands, Oman, Palestine, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Saudi Arabia, Syria, Serbia,  
Slovakia, Spain, Sudan, Sweden, Switzerland, Turkey, Tunisia, United Kingdom, Ukraine, Yemen)

  
k nasledujúcim spôsobom použitia: použitie diela v spojení s výrobou a predajom kávy NESCAFÉ 
AZERA, tj. najmä umiestnenie diela na obal výrobkov a jeho rozmnožovanie, rozširovanie, oznamovanie 
verejnosti, vystavovanie, vrátane propagácie, a to podľa zákona č. 121/2000 Zb., o práve autorskom,  
o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon), v ČR;

 
a v nasledujúcom rozsahu: bez množstevného obmedzenia

  
b) Nadobúdateľ je oprávnený dielo spracovať,  inak zmeniť, resp. nechať dielo spracovať či zmeniť  
treťou osobou, použiť ho v podobe pôvodnej či spracovanej, použiť akúkoľvek jeho časť, spojiť dielo  
s inými dielami alebo prvkami, zaznamenať dielo, a to v rozsahu a spôsobom zjednaným v tejto zmluve. 
Autor sa zaväzuje spolupracovať s nadobúdateľom pri úprave diela a rešpektovať jeho pokyny. Autor je 
uzrozumený s tým, že káva NESCAFÉ AZERA s jeho dielom môže byť použitá v rámci limitovanej edície 
v spoločnom balení s ostatnými návrhmi obalov iných autorov, resp. i s inými predmetmi a výrobkami 
nadobúdateľa.

 
c) Licencia sa udeľuje ako oprávňujúca (nadobúdateľ nie je povinný licenciu využiť).

 
d) Nadobúdateľ je oprávnený rozhodnúť o registrácii diela, resp. jeho jednotlivých prvkov, ako ochranné 
známky či doménového mena a pristúpiť k registrácii v súlade s jeho internými predpismi. Autor výslovne 
prehlasuje, že takej registrácii nebránia žiadne okolnosti a že bez predchádzajúceho písomného zvolenia 
nadobúdateľa neurobí žiadne kroky, ktoré by k registrácii smerovali.

 
e) Poskytnutím diela do súťaže, vrátane súvisiacich dokumentov, sa jeho vlastníkom stáva nadobúdateľ.

 
f) Autor sa zaväzuje, že po uplynutí dojednanej licenčnej doby prednostne vstúpi s nadobúdateľom  
do jednania o uzavretie licenčnej zmluvy k použitiu diela na ďalšie obdobie.

 
g) Autor poskytuje nadobúdateľovi neobmedzené oprávnenie k archivácii diela.

 
h) Autor udeľuje nadobúdateľovi výhradné oprávnenie k propagácii diela, resp. ktorejkoľvek jeho časti 
v pôvodnej či spracovanej podobe, v spojení s nadobúdateľom, jeho výrobkami s predmetom jeho 
činnosti či pre propagáciu súťaže, a to bez časového, územného, množstevného a technologického 
obmedzenia, všetkými spôsobmi použitia známymi v dobe uzavretia tejto zmluvy.  Nadobúdateľ nie je 
povinný toto oprávnenie využiť. Nadobúdateľ je oprávnený oprávnenie poskytnúť tretej osobe úplne 
alebo čiastočne.

 
i) Autor je uzrozumený s tým, že po uplynutí doby, na ktorú je licencia poskytnutá, môžu byť v ojedinelých 
prípadoch šírene výrobky a propagačné materiály s dielom autora v obchodnej sieti, a to i cez vyvinutie 
maximálneho úsilia zo strany nadobúdateľa k ich odstráneniu.  Nastala by táto situácia, nejde o poruše-
nie licenčnej zmluvy zo strany nadobúdateľa.

 
j) Výslovne sa uvádza, že autor je oprávnený použiť dielo nezárobkovo pre jeho osobnú prezentáciu  
(ako súčasť webového portfólia),  v referenciách a na sociálnych sieťach autora, a to bez územného  
a množstevného obmedzenia, po dobu trvania autorských tpráv k dielu. Autor sa zaväzuje, že dielo  
bude prezentovať spôsobom nepoškodzujúcim povesť a dobré meno nadobúdateľa a jeho výrobkov.
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2.4 Licenciu k dielu, nadobúdateľ nadobúda okamžikom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami.

2.5 Licenčná odmena predstavuje: 1 000 EUR. Licenčná odmena bude autorovi uhradená jednorazovo 
prevodom na účet autora, a to do deväťdesiatich (90) dní od dňa podpisu tejto zmluvy. Licenčná odmena 
podlieha zdaneniu podľa príslušných českých daňových predpisov pri zohľadnení zmlúv o zamedzení 
dvojitého zdanenia. Súčasťou licenčnej odmeny sú i propagačné aktivity autora podľa tejto zmluvy.  
Pre prípad omeškania nadobúdateľa s úhradou odmeny či jej časťou je nadobúdateľ povinný zaplatiť 
autorovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05%  z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Zmluvná pokuta je 
splatná do tridsiatich (30) pracovných dní nasledujúcich po doručení výzvy k zaplateniu zmluvnej pokuty. 
Licenčná odmena bola zjednaná s prihliadnutím k rozsahu, účelu, spôsobu a okolnostiam poskytnutia 
licencie k použitiu diela.

2.6 Autor sa zaväzuje, že splní všetky daňové povinnosti platné v štáte, kde má daňový domicil, ktoré  
mu v súvislosti s prijatím licenčnej odmeny podľa tejto zmluvy vzniknú.

2.7 Autor týmto udeľuje nadobúdateľovi súhlas k využitiu svojho mena, priezviska a ďalších osobnostných 
atribútov, vrátane prejavu osobnej povahy, podľa § 84 a nasl. občianskeho zákonníka, v ČR, a to v súvis-
losti s marketingovými a propagačnými aktivitami vyplývajúcimi z tejto zmluvy, tj. najmä umiestnenie 
osobnostných atribútov na obaly výrobkov.

2.8 Autor prehlasuje, že sa na požiadanie nadobúdateľa zúčastní propagačných akcii súvisiacich s využitím 
výrobkov podľa tejto zmluvy. Autor bude o konkrétnej akcii informovaný nadobúdateľom v dostatočnom 
časovom predstihu. Autor zároveň prehlasuje, že účasť na akcii neodmietne bez vážneho dôvodu.

2.9 Autor prehlasuje, že jeho doterajšia tvorba a meno nie sú spojované s jednaním či činnosťou, ktorá  
by bola v rozpore s politikou a princípmi nadobúdateľa, ktoré sú priložené k tejto zmluve ako Príloha  
č. 2 a je jej neoddeliteľnou súčasťou, s ktorými sa autor pred podpisom tejto zmluvy zoznámil a  porozu-
mel im.  Autor sa ďalej zaväzuje, že bude jednať a na verejnosti vystupovať tak, aby žiadnym spôsobom 
nepoškodil povesť a dobré meno nadobúdateľa, jeho činnosti a výrobkov.
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3. ĎALŠIE DOJEDNANIA

3.1 Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné robiť iba písomne, očíslovanými dodatkami, podpísanými  
oboma zmluvnými stranami.

3.2 Táto zmluva bude podpísaná v dvoch vyhotoveniach, z nich po podpise každá zmluvná strana obdrží 
jedno vyhotovenie. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými  
stranami. Táto zmluva je vyhotovená v českom, slovenskom, nórskom, švédskom, fínskom, dánskom  
a anglickom jazyku. V prípade sporu je rozhodujúca česká verzia.

3.3 V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo ničotným 
z akéhokoľvek dôvodu, nie sú tým zostávajúce ustanovenia tejto zmluvy dotknuté a zostávajú účinné.  
V takom prípade sú zmluvné strany povinné nahradiť neplatné, neúčinné alebo ničotné ustanovenie  
platným ustanovením, ktoré sa účelom čo najviac približuje nahradzovanému ustanoveniu.

3.4 V prípade, že niektorá zo zmluvných strán poruší niektoré ustanovenie tejto zmluvy a tento stav nenapraví 
ani na základe písomnej výzvy druhej strany v lehote najmenej 15 dní stanovených v tejto písomnej 
výzve, je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia nastávajú márnym 
uplynutím lehoty zjednanej k náprave. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu  
škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo  
vzhľadom k svojej povahe majú trvať i po ukončení zmluvy.

3.5 Túto zmluvu nie je možné vypovedať.

3.6 Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia právnymi predpismi Českej republiky, najmä zákonom  
č. 89/2012 Zb., občianskym zákonníkom, v ČR, v platnom znení. Všetky spory vzniknuté z tejto zmluvy  
a v súvislosti s ňou budú riešené predovšetkým zmiernou cestou. Nebolo by možné spor touto cestou 
vyriešiť, bude predložený k rozhodnutiu príslušnému súdu Českej republiky.



3.7   Zmluvné strany, každá za seba, ďalej prehlasujú, že sa necítia byť s prihliadnutím k všetkým právnym  
i faktickým okolnostiam slabšou stranou v zmysle zákona (§ 433 občianskeho zákonníka, v ČR), a ďalej  
že žiadna z nich nepociťuje závislosť na druhej zmluvnej strane, pričom zmluvné strany majú za to, že  
táto zmluva nevytvára závislosť ani zjavnú alebo neopodstatnenú nerovnováhu vo vzájomných právach  
a povinnostiach.

V Prahe, dňa

……………………...
Nestlé Česko  s.r.o. 

Príloha 1: Detailný popis diela
Príloha 2: Politika a princípy nadobúdateľa

 

……………………...
Súťažiaci 
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