
Stránka 1 z 3 

Licenční smlouva nakladatelská 

(uzavřená dle ustanovení § 2384 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

 

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 

IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208, 

se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, 

zastoupena: Ing. Filipem Malým, tajemníkem fakulty, 

osoba odpovědná za realizaci smlouvy: ……………………………………………………………...… 

pracoviště: …………………………………………………………………………………………….… 

tel.: ……………………………………….. e-mail: ……………………….…………………………… 

periodikum, pro něž je dílo prvotně určeno: …………………………………………………………… 

(dále jen „Nakladatel“) 

 

a 

 

…………………………………………………………………………….…………………………….. 

r. č.: …………………………………………………………………………………………………….. 

bytem: …………………………………………………………………………………………………... 

bankovní účet č.: ……………………………….. vedený u ………………………………………. a.s. 

tel.: ……………………………………………… e-mail: ……………………………………………... 

(dále jen „Autor“) 

 

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tuto licenční smlouvu nakladatelskou: 

 

I. 

Základní ustanovení 

1.1. Autor prohlašuje, že je autorem a je oprávněn nakládat s majetkovými autorskými právy 

k dílu s názvem „………………………………………….…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….“ 

v rozsahu přibližně ………………… normostran (dále jen „Dílo“), a to včetně jeho 

případného obrazového doprovodu a příloh, a že jeho užitím podle této smlouvy nebude 

porušeno žádné právo třetí osoby ani právní předpis. 

1.2. Autor uděluje Nakladateli svolení ke zveřejnění Díla a poskytuje Nakladateli nevýhradní 

licenci k rozmnožování a rozšiřování Díla, a to jakýmkoli způsobem, včetně rozmnožování a 

rozšiřování Díla v elektronické podobě, v českém jazyce i v překladech do jiných jazyků na 

území České republiky i mimo ně bez omezení množství na dobu trvání majetkových 

autorských práv za podmínek v této smlouvě uvedených. 

1.3. Autor a Nakladatel se dohodli, že Nakladatel je oprávněn provést redakční a jazykovou 

úpravu Díla a jeho názvu a že je oprávněn spojit Dílo s dílem jiným a zařadit Dílo do díla 

souborného. 

1.4. Autor se zavazuje, že po dobu trvání licence nepostoupí práva k vydání Díla v původní úpravě 

nebo v jakémkoli zpracování třetí osobě. 

1.5. Autor zmocňuje Nakladatele poskytovat podlicence k rozmnožování a rozšiřování Díla třetími 

osobami. 
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1.6. Autor prohlašuje, že přejímá plnou odpovědnost za zajištění všech práv k autorským dílům 

třetích osob, která navrhl zařadit do Díla, a za veškerou případnou škodu způsobenou 

Nakladateli či třetím osobám z důvodu jejich nezajištění. 

1.7. Autor odpovídá za všechny informace uvedené v Díle a za veškerou případnou škodu 

způsobenou Nakladateli či třetím osobám z důvodů jejich nepravdivosti. 

1.8. Autor uděluje Nakladateli souhlas se zařazením svého jména, příjmení, rodného čísla či data 

narození, adresy a kontaktních údajů (čísla telefonu, e-mailu) do počítačové databáze 

spravované Nakladatelem, tedy se zpracováním a uchováním těchto osobních údajů, a to 

výlučně pro účely jím vykonávané činnosti. Autor souhlasí s tím, že tyto údaje mohou být 

Nakladatelem sděleny třetí osobě, jíž bude Nakladatelem postoupena licence či udělena 

podlicence. Autor prohlašuje, že je seznámen s právy týkajícími se přístupu k informacím a 

jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Autor prohlašuje, že uvedený souhlas 

poskytuje na dobu neurčitou. 

 

II. 

Vydání Díla 

2.1. Autor předal Nakladateli rukopis Díla při podpisu této smlouvy. Nakladatel se zavazuje Dílo 

vydat na svůj účet do 1 roku ode dne podpisu smlouvy a je oprávněn Dílo zařadit do souboru 

s jinými díly. 

2.2. Nakladatel se zavazuje umožnit v přiměřené lhůtě před vydáním Díla provedení autorské 

korektury.  

2.3. Formát vydávaného Díla, papír, grafická úprava vnější i vnitřní včetně ilustrací, příp. 

elektronická podoba, jsou plně v kompetenci Nakladatele.  

 

III. 

Odměna za poskytnutí licence 

3.1.  Za poskytnutí licence zaplatí Nakladatel Autorovi odměnu ……………………. ,- Kč  

(slovy: …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. korun českých). 

3.2.  Odměna je splatná ve lhůtě 60 dnů od podpisu této smlouvy, a to převodem na účet Autora 

uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 

IV. 

Odstoupení od smlouvy 

4.1. Nakladatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Autor poruší některou svoji 

povinnost plynoucí z této smlouvy. Tím není dotčeno právo Nakladatele na zaplacení náhrady 

způsobené škody. 

4.2. Autor je oprávněn využít svého práva odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2378 a 

n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

V. 

Ustanovení společná a závěrečná 
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5.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

5.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

5.3. Smlouva se sepisuje ve 3 vyhotoveních, která mají stejnou platnost. Dvě vyhotovení obdrží 

Nakladatel, jedno Autor. Změny této smlouvy lze provádět výhradně formou číslovaných 

písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

5.4. Všechna práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních 

stran. 

5.5. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, který tvoří 

úplnou dohodu smluvních stran, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé, 

svobodné a vážné vůle a při jejich plném vědomí. Na důkaz toho připojuji své podpisy.  

 

V Praze dne ………………………………   V ……………… dne ………………… 

 

_________________________________          _________________________________ 

        za Filozofickou fakultu        za autora 

      Univerzity Karlovy v Praze                  

Ing. Filip Malý, tajemník fakulty    ………………………………………… 
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