LICENČNÍ SMLOUVA
mezi následujícími smluvními stranami

Pan/paní
jméno a příjmení: .................................................................................................
bytem: ...................................................................................................................
narozen/a (datum a místo): ..................................................................................
(dále jen autor)
a
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
se sídlem José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín
IČO 00216208
(dále jen nabyvatel)
zastoupena ..............................................................................................
uzavřená za následujících podmínek ohledně užití:

bakalářské práce

diplomové práce

disertační práce

habilitační práce

jiné práce, *) její druh je specifikován jako...................................................................…...... *)
s názvem ................................................................................................................................
jejím vedoucím/školitelem je ...................................................................................................
obhájené dne .................................................................................................…......................
na katedře/fakultě ................................................................................................................ *)
kterou odevzdal nabyvateli ve formě .........….......................................... rozmnoženin práce
nebo ve formě ......…..................................................................................... (dále jen dílo) *)
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Autor prohlašuje, že vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností dílo shora uvedené a že dílo je původní.
Dílo je chráněno jako dílo podle autorského zákona.
Autor tímto poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (tj. licenci) půjčováním rozmnoženin díla, které
odevzdal nabyvateli, třetím osobám k jejich dočasné potřebě, a užitím díla pro potřebu nabyvatele (zejména jako studijní a
výukový i výzkumný materiál využívaný pracovníky a studenty v rámci plnění úkolů UK FTVS a studia na ní, jako materiál
pro propagaci UK FTVS aj.). Licence je poskytována celosvětově, pro celou dobu trvání autorských majetkových práv k
dílu.
Licence je poskytována jako nevýhradní. Nabyvatel není povinen dílo užít.
Nabyvatel je oprávněn udělovat podlicence a poskytovat rozmnoženiny díla, které autor odevzdal nabyvateli, jiným
osobám v rámci meziknihovní výpůjční služby v České republice i v zahraničí k účelu půjčování rozmnoženin díla těmito
osobami dalším osobám k jejich dočasné potřebě. Nabyvatel je oprávněn dílo při užití spojovat s jinými díly i zařadit dílo do
díla souborného. Nabyvatel je oprávněn postoupit tuto licenci třetí osobě.
Smluvní strany se dohodly, že autor souhlasí spolu s papírovou verzí také s odevzdáním díla v elektronické podobě,
případně s převedením papírové verze do elektronické podoby, v rozsahu a účelu stanoveném v bodu 3 a 5. Dále autor
svoluje, že nabyvatel může po uplynutí doby stanovené předpisy o archivnictví hmotné rozmnoženiny díla, které mu autor
odevzdal, skartovat a uchovávat dílo dále jen v elektronické podobě. **) Autor svoluje, aby nabyvatel pořídil pro účely užití
uvedené pod bodem 3, 5, popř. 6 překlad díla, popř. z něj citoval úryvky.**)
Smluvní strany se dohodly, že autor licenci poskytuje nabyvateli bezúplatně.
Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, z toho nabyvatel obdrží dvě vyhotovení a autor obdrží
jedno vyhotovení smlouvy.
Vztahy mezi stranami vzniklé a neupravené touto smlouvou se řídí autorským zákonem a občanským zákoníkem, příp.
dalšími právními předpisy. Na nakládání s rozmnoženinami díla se vztahují právní předpisy o knihovnictví a o archivnictví.
Smlouva byla uzavřena podle svobodné a pravé vůle smluvních stran, s plným porozuměním jejímu textu i důsledkům,
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
Pokud autor díla s uzavřením licenční smlouvy ani po úpravě nesouhlasí, vyplní tuto část slovy „Nesouhlasím
s poskytnutím licence“ nebo tato slova napíše přes celý předtištěný text formuláře a uvede důvod svého nesouhlasu a
podepíše se.

V Praze dne .............................................

V Praze dne .................................................

..................................................................
autor

......................................................................
nabyvatel

*) nehodící se škrtněte a správný text vyplňte, resp. doplňte
**) v případě nesouhlasu škrtněte

