Příloha 3b
Licenční smlouva o podmínkách užití díla
ve smyslu zákona o právu autorském
uzavřená mezi smluvními stranami:
1. pan/ paní
jméno a příjmení: ....................................................................................
bytem: .......................................................................................................
narozen(a) (datum a místo): ...................................................................
(dále jen „autor“)
a
2. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
se sídlem Mostní 5139, 760 01 Zlín
IČO: 70883521
zast. (jméno děkana) .............................................................................
(dále jen „nabyvatel“)
Článek 1.
Dílo
Předmětem této smlouvy je*:
disertační práce
habilitační práce
jiná práce, jejíž druh je specifikován jako ................................................
Název práce (dále jen „dílo“): .....................................................................................
………………………………………………………………………………………..
jejímž vedoucím/ školitelem je ....................................................................................
obhájené dne ...............................................................................................................
na fakultě .....................................................................................................................
kterou odevzdal nabyvateli v*:
tištěné formě
elektronické formě
Autor prohlašuje, že vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností dílo shora popsané a specifikované.
Autor dále prohlašuje, že při zpracovávání díla se sám nedostal do rozporu s autorským zákonem
a předpisy souvisejícími, a že je dílo dílem původním.
Dílo je chráněno jako dílo dle autorského zákona v platném znění.
Článek 2.
Licence
1. Licenční smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (t.j.licenci)
půjčováním rozmnoženin díla, které odevzdal nabyvateli, třetím osobám k jejich dočasné
potřebě, a užitím díla pro potřebu nabyvatele (zejména jako studijní a výukový či výzkumný
materiál využívaný zaměstnanci a studenty v rámci plnění úkolů Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně (dále jen „UTB“) a studia na ní, dále pak jako materiál pro propagaci UTB aj.

* hodící se zaškrtněte

2. Licence je poskytována celosvětově, pro celou dobu trvání autorských a majetkových práv
k dílu.
3. Autor souhlasí se zveřejněním díla*:
ihned po uzavření této smlouvy a absolvování na UTB.
2 roky po uzavření této smlouvy (z důvodu utajení v něm obsažených informací).
5 let po uzavření této smlouvy (z důvodu utajení v něm obsažených informací).
7 let po uzavření této smlouvy (z důvodu utajení v něm obsažených informací).
10 let po uzavření této smlouvy (z důvodu utajení v něm obsažených informací).
4. Autor souhlasí se zveřejněním díla*:
v rámci volně dostupné Digitální knihovny vysokoškolských kvalifikačních prací
(dále jen „Digitální knihovny VŠKP“).
pro potřeby studentů a zaměstnanců UTB v rámci Digitální knihovny VŠKP v síti UTB.
5. Pokud autor se zveřejněním díla nesouhlasí, napíše „Nesouhlasím s poskytnutím licence.“ a
podepíše se.
Článek 3.
Další ujednání o užití díla
1. Licence je poskytována jako nevýhradní. Nabyvatel je oprávněn postoupit tuto licenci třetí
osobě a udělovat podlicence.
2. Nabyvatel není povinen dílo užít.
3. Nabyvatel je oprávněn dílo spojovat s jinými díly i zařadit dílo do díla souborného. Autor
dává svolení k tomu, aby nabyvatel pořídil pro účely užití uvedené v této smlouvě překlad
díla.
4. Smluvní strany se dohodly na uchování díla v elektronické podobě a autor svolil k jeho
sdělování veřejnosti i v elektronické podobě a to v rozsahu a účelu stanoveném touto
smlouvou.
5. Nabyvatel se zavazuje k ochraně díla tak, jak mu tuto ochranu zaručuje právní řád ČR.
Článek 4.
Bezúplatnost licence
1. Smluvní strany se dohodly, že autor licenci poskytuje nabyvateli bezúplatně.
Článek 5.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, z toho nabyvatel obdrží dvě
vyhotovení, autor jedno vyhotovení.
2. Vztahy mezi smluvními stranami vzniklé a neupravené touto smlouvou se řídí autorským
zákonem a občanským zákoníkem v platném znění, popř. dalšími právními předpisy.
3. Smlouva byla uzavřena podle svobodné a pravé vůle smluvních stran, s plným porozuměním
jejímu textu i důsledkům, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Ve Zlíně dne:
…………………………………
autor

* hodící se zaškrtněte

………………………………..
nabyvatel

