
Smlouva licenční 

uzavřená podle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

Smluvní strany 

název: Office Depot s. r. o.  
IČ: 64942503 
sídlo: Floriánova 2461, Hostivice, 253 01   
DIČ: CZ64942503 
zapsaná v obchodním rejstříku v Městském soudu v Praze, spisová značka 42398 C  
 
 (dále jen „nabyvatel“) 

a 

jméno a příjmení 
trvalé bydliště 
telefon 
e-mail 
datum narození 
číslo účtu 
 
(dále jen „autor“) 
 
se dohodly na uzavření následující licenční smlouvy (dále jen „smlouva“): 

 

1. Předmět smlouvy, obecná ustanovení 

1.1 Autor vytvořil originální autorské dílo: design krabice (dále jen „autorské dílo“ nebo „Design 

krabice“): 

které bylo vybráno k realizaci v designérské soutěži „Nuda v kanclu“ vyhlášené společností Office 

Depot a uspořádané v době od 26. 11. 2018 do 1. 2. 2019 (dále jen „soutěž“). 

Kopie díla je přiložena k této smlouvě a jako Příloha č. 1 je její nedílnou součástí. Autor i nabyvatel 

souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně 

vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci 

dodržet. 

1.2 Dílo bylo autorem předáno a nabyvatelem převzato v průběhu soutěže. 
 

2 Licenční ujednání  

2.1 Autor uděluje nabyvateli výhradní oprávnění (dále též jako „licence“) k výkonu práva užít dílo 

vytvořené v rámci soutěže. Autor nemá právo poskytnout tutéž licenci třetí osobě po dobu, co výhradní 

licence trvá. Autor se zároveň zavazuje, že po uplynutí doby, na kterou je licence poskytnuta, 

neposkytne žádné třetí osobě, jejíž předmět činnosti se shoduje nebo je obdobný s předmětem 

činnosti nabyvatele, oprávnění k užití v rozsahu a způsoby dle této smlouvy.   

  



2.2 Nabyvatel může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. Autor 

souhlasí s postoupením licence třetí osobě.  

 

2.3 a) Tato licence je udělena na dobu ode dne podpisu této smlouvy do 31. 12. 2021, resp. do 

vyčerpání zásob krabice s dílem na obalu, přesáhne-li doprodej datum 31. 12. 2021 

 

pro území: Česká republika, Slovenská republika  

 

k následujícím způsobům užití: užití díla ve spojení s výrobou a reklamou krabic a kancelářských 

potřeb, tj. zejména rozmnožováním, rozšiřováním, sdělováním veřejnosti, včetně propagace, dle 

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon); v neomezeném rozsahu. 

 

b) Nabyvatel je oprávněn dílo zpracovat, jinak změnit, resp. nechat dílo zpracovat či změnit třetí 

osobou, užít je v podobě původní či zpracované, užít jakoukoliv jeho část, spojit dílo s jinými díly 

nebo prvky, zaznamenat dílo, a to v rozsahu a způsobem sjednaným v této smlouvě. Autor se 

zavazuje spolupracovat s nabyvatelem při úpravě díla a respektovat jeho pokyny. 

 

c) Licence se uděluje jako opravňující (nabyvatel není povinen licenci využít). 

 

d) Autor poskytuje nabyvateli neomezené oprávnění k archivaci díla. 

 

e) Poskytnutím díla do soutěže, včetně souvisejících dokumentů, se jeho vlastníkem stává 

nabyvatel.  

 

f) Autor uděluje nabyvateli výhradní oprávnění k propagaci díla, resp. kterékoliv jeho části 

v původní či zpracované podobě, ve spojení s nabyvatelem, jeho výrobky s předmětem jeho 

činnosti či pro propagaci soutěže, a to bez časového, územního, množstevního a technologického 

omezení, veškerými způsoby užití známými v době uzavření této smlouvy. Nabyvatel není 

povinen toto oprávnění využít. Nabyvatel je oprávněn oprávnění poskytnout třetí osobě zcela 

nebo zčásti. 

 

g) Autor je srozuměn s tím, že po uplynutí doby, na kterou je licence poskytnuta, mohou být 

v ojedinělých případech šířeny propagační materiály s dílem autora v obchodní síti, a to i přes 

vyvinutí maximálního úsilí ze strany nabyvatele k jejich odstranění.  Nastane-li tato situace, nejde 

o porušení licenční smlouvy ze strany nabyvatele.  

 

2.4 Licenci k dílu nabyvatel nabývá okamžikem zaplacení licenční smlouvy autorem. 

 

2.5 Licenční odměna je 30 000,- nebo 20 000,- nebo 10 000,- (dle finálního umístění) a bude autorovi 

uhrazena na účet.  

 

2.6 Autor tímto uděluje nabyvateli souhlas k využití svého jména, příjmení a dalších osobnostních 

atributů, včetně projevů osobní povahy, dle § 81 a násl. občanského zákoníku, a to v souvislosti 

s marketingovými a propagačními aktivitami vyplývajícími z této smlouvy, tj. zejména umístění 

osobnostních atributů na obaly výrobků.  

 

 

 

 



 

 
3 Další ujednání 

3.1 Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma 

smluvními stranami. 

3.2 Tato smlouva bude podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení. 

3.3 V případě, že jakékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo 

nicotným z jakéhokoliv důvodu, nejsou tím zbývající ustanovení této smlouvy dotčena a zůstávají 

účinná. V takovém případě jsou smluvní strany povinny nahradit neplatné, neúčinné nebo nicotné 

ustanovení platným ustanovením, které se účelem co nejvíce přibližuje nahrazovanému ustanovení. 

3.4 Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, poruší-li druhá strana tuto smlouvu podstatným 

způsobem. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se považuje na straně nabyvatele více než 

čtrnáctidenní prodlení nabyvatele s úhradou částky, k jejíž úhradě je podle této smlouvy povinen.  

3.5 Tuto smlouvu nelze vypovědět. 

3.6 Smluvní strany, každá za sebe, dále prohlašují, že se necítí být s přihlédnutím ke všem právním i 

faktickým okolnostem slabší stranou ve smyslu zákona (§ 433 občanského zákoníku) a dále, že žádná 

z nich nepociťuje závislost na druhé smluvní straně, přičemž smluvní strany mají za to, že tato smlouva 

nevytváří závislost ani zřejmou nebo nedůvodnou nerovnováhu ve vzájemných právech a 

povinnostech.  

 

V Praze dne  

 

 

……………………..      ……………………… 

Nabyvatel       Autor 

 

 

 

Příloha 1: 

Detailní popis díla 


