Smlouva licenční
uzavřená podle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Smluvní strany
název:
Nestlé Česko s.r.o.
sídlo:
Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4
zastoupená:
Torben Emborg, jednatel
IČ:
457 99 504 DIČ: CZ457 99 504
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10481
číslo účtu:
(dále i „nabyvatel“)
a
jméno a příjmení
trvalé bydliště
telefon
e-mail
datum narození
číslo účtu
(dále i „autor“)
se dohodly na uzavření následující licenční smlouvy (dále jen „smlouva“):

1. Předmět smlouvy, obecná ustanovení
1.1
Autor vytvořil originální autorské dílo: výtvarný návrh obalu na čokoládovou tyčinku KOFILA
(dále jen „ dílo“), které se stalo vítězným návrhem v designérské soutěži „Kofila v limitovaném obalu“
vyhlášené Nestlé a uspořádané v době od 26. 4. do 26. 5. 2016 (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 i „licence“) k výkonu práva užít dílo vytvořené
v rámci soutěže. Autor nemá právo poskytnout tutéž licenci třetí osobě po dobu, co výhradní
licence trvá.
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. 2020, resp. do
vyprodání zásob čokoládových tyčinek Kofila s dílem na obalu, přesáhne-li doprodej datum 31.
12. 2020
pro území: Česká republika, Slovenská republika;
k následujícím způsobům užití: užití díla ve spojení s výrobou a prodejem čokoládové tyčinky
Kofila (dále jen „tyčinka Kofila“), 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);
a v následujícím rozsahu: odhadovaný počet výroby tyčinek Kofila – 2 miliony kusů.
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.
d) Licence se uděluje jako opravňující (nabyvatel není povinen licenci využít).
e) Nabyvatel je oprávněn rozhodnout o registraci díla, resp. jeho jednotlivých prvků, jako
ochranné známky či doménového jména a přistoupit k registraci v souladu s jeho interními
předpisy. Autor výslovně prohlašuje, že takové registraci nebrání žádné okolnosti a že bez
předchozího písemného svolení nabyvatele neučiní žádné kroky, které by k registraci směřovaly.
f) Poskytnutím díla do soutěže, včetně souvisejících dokumentů, se jeho vlastníkem stává
nabyvatel.
g) Autor se zavazuje, že po uplynutí sjednané licenční doby přednostně vstoupí s nabyvatelem
v jednání o uzavření licenční smlouvy k užití díla na další období.
h) Autor poskytuje nabyvateli neomezené oprávnění k archivaci díla.
ch) 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.
2.4 Licenci k dílu nabyvatel nabývá okamžikem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
2.5 Licenční odměna činí: 70 000 Kč. Licenční odměna bude autorovi uhrazena jednorázově
převodem na účet autora č.___________, a to do …………. ode dne podpisu této smlouvy. Pro
případ prodlení nabyvatele s úhradou odměny či její části je nabyvatel povinen zaplatit autorovi
smluvní pokutu ve výši 0,05% p z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná
do tří pracovních dnů následujících po doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty. Licenční
odměna byla sjednána s přihlédnutím k rozsahu, účelu, způsobu a okolnostem poskytnutí licence
k užití díla.
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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. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.
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 V případě, že některá ze smluvních stran poruší některé ustanovení této smlouvy a tento stav
nenapraví ani na základě písemné výzvy druhé strany ve lhůtě nejméně 15 dnů stanovené v této
písemné výzvě, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení
nastávají marným uplynutím lhůty sjednané k nápravě. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ani smluvních ustanovení, která podle
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

3.5 Právo na autorskou rozmnoženinu autorovi nepřísluší.
3.6 Tuto smlouvu nelze vypovědět.
3.7 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
……………………..

………………………

Nestlé Česko s.r.o.

Autor

Příloha 1:
Detailní popis díla

