Fakulta Managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze, Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO
61384399, DIČ CZ 61384399, zastoupená Ing. Jiřím Přibilem, Ph.D., proděkanem pro vnější vztahy;
pracovník pověřený plněním z této smlouvy: Mgr. Klára Šimůnková, vedoucí redaktorka
na straně jedné (dále jen nakladatel)
a
pan/paní
narozen/a
bytem
na straně druhé
(dále jen autor)
uzavírají podle § 2358 a násl., zejména § 2354 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

Licenční smlouvu nakladatelskou číslo …..
I.
Předmět a účel smlouvy
/1/ Autor vytvořil původní dílo:
s názvem:
o rozsahu … normovaných stran rukopisu
(dále jen dílo).
/2/ Autor poskytuje za podmínek dále v této smlouvě sjednaných nakladateli výhradní oprávnění
k výkonu práva dílo užít jedním nebo více způsoby:
a) rozmnožovat dílo;
b) rozšiřovat dílo;
c) sdělovat veřejnosti dílo na doméně http://www.vse.cz;
d) zařadit dílo do souboru či databáze;
e) spojovat dílo s díly jiných autorů;
f) přeložit dílo do jednoho či více jazyků a udílet svolení k překladu;
g) poskytovat oprávnění z této smlouvy zcela nebo zčásti třetí osobě formou podlicence dle čl. IV.
odst. 3 této smlouvy;
h) využít ve spolupráci s třetí osobou (koedice);
i) označovat dílo na místě k tomu obvyklém výhradou autorského práva nakladatele k dílu
(copyrightu) ve znění: © Vysoká škola ekonomická v Praze, rok prvního zveřejnění díla.
(dále jen licence).
/3/ Autor prohlašuje, že autorská práva, která touto smlouvou nakladateli poskytuje, mu patří bez
jakéhokoliv omezení, že nemá závazky, které by bránily poskytnutí licence nakladateli, jak autor činí touto
smlouvou, a že odpovídá nakladateli za škodu, která by mu vznikla z nepravdivosti tohoto prohlášení.
Autor odpovídá nakladateli za obsah díla po stránce věcné a právní; zároveň prohlašuje, že obsahem
díla není dotčeno právo na ochranu osobnosti ani jiná práva třetích osob a že odpovídá nakladateli za škodu,
která by případně z tohoto důvodu vznikla.
/4/ Nakladatel se s autorem dohodli, že licence bude poskytnuta bezúplatně. Nakladatel poskytne
autorovi bezplatně 1 autorský výtisk časopisu. Nakladatel není povinen licenci poskytnutou touto smlouvou
využít.
II.
Dodání díla

/1/ Dílo bylo před podpisem této smlouvy předáno nakladateli v elektronické podobě elektronickou
poštou a ve vytištěné/listinné podobě/v datovaném signovaném PDF.
/2/ Podpisem této smlouvy se dodaná vyhotovení rukopisu díla v hmotné podobě stávají vlastnictvím
nakladatele. Autor prohlašuje, že odevzdaný nebo elektronicky zaslaný exemplář rukopisu díla není jeho
jediným a že si v jednom vyhotovení rukopis díla ponechal.
/3/ Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě ujednání obsažených v této smlouvě se,
pokud v ní není výslovně sjednáno jinak, řídí vzhledem k povaze díla přiměřeně ustanoveními § 2358 a násl.
(zejména §§ 2384–2386) občanského zákoníku a autorským zákonem.

III.
Redakční, polygrafické a jiné zpracování
/1/ Redakční a grafické, resp. typografické zpracování rukopisu díla i jeho obálky, je oprávněn provést
nakladatel.
/2/ Autor má právo na provedení autorské korektury ve smyslu 2385 obč. zák. Tuto korekturu je
povinen provést ve lhůtě, kterou mu nakladatel stanoví. Pokud tuto lhůtu autor nedodrží, je nakladatel
oprávněn vydat dílo bez autorské korektury.
/3/ Autor souhlasí, aby nakladatel podle svého uvážení spojil dílo s díly výtvarnými (ilustrace,
fotografie, obálka apod.) a literárními (předmluva, doslov apod.), popřípadě s texty a obrázky (popř.
audiovizuálními díly) reklamního charakteru či jinými údaji a dílo takto užil.
Autor souhlasí, aby definitivní název díla při jiném než nezměněném užití určil nakladatel ve smyslu §
2375 odst. 2 obč. zák.
/4/ O formátu časopisu, papíru, vazbě při knižních vydáních a grafické úpravě vnitřní a vnější všech
nosičů při jiných způsobech vydání a příp. dalších náležitostech rozhoduje nakladatel, který může podle svých
možností přihlédnout k návrhům autora.

IV.
Omezení licence
/1/ Licence se poskytuje jako výhradní, a to na dobu 2 let ode dne podpisu této smlouvy s tím, že
autor souhlasí s ponecháním díla v archivu na webových stránkách nakladatele.
/2/ Autor je povinen po dobu, na kterou licenci nakladateli poskytl, neposkytnout licenci třetí osobě a
je současně povinen sám se zdržet výkonu práva dílo užít způsoby, ke kterým licenci nakladateli poskytl; to
platí, i pokud jde o rozmnožování a rozšiřování díla v periodické publikaci, jako souborné vydání autorových
děl nebo zařazení díla do sborníku, pokud taková užití povaha díla připouští, popřípadě o sdělování díla
veřejnosti na http://www.vse.cz či na jiné doméně.
/3/ Autor výslovně souhlasí s tím, že nakladatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo
zčásti poskytnout třetí osobě bez dalšího samostatného svolení autora k takovému konkrétnímu užití díla
(dále jen podlicence).
/4/ Autor výslovně souhlasí s tím, že nakladatel může oprávnění tvořící součást licence využít též
ve spolupráci s třetí osobou (koedice); taková spolupráce není kvalifikována jako poskytnutí podlicence, ale
považuje se za samostatné využití licenčního oprávnění nakladatelem v rámci poskytnuté licence. Koeditor
může na díle nebo v souvislosti s ním uvést na místě k tomu obvyklém svoji výhradu autorského práva
(copyrightu) buď samostatně, nebo spolu s výhradou autorského práva (copyrightu) nakladatele k dílu – jak je
uvedena výše v čl. I odst. 2 písm. i.
/5/ Licence se poskytuje ke všem způsobům užití sjednaným v čl. I. odst. 2 této smlouvy pro území
celého světa.
/6/ Rozsah způsobů užití, k nimž se licence podle čl. I. odst. 2 této smlouvy poskytuje, je dohodou
smluvních stran určen takto:
a) Rozšiřováním díla se rozumí zpřístupňování díla veřejnosti prostřednictvím jeho rozmnoženin zhotovených
v souladu s licencí poskytnutou k rozmnožování, a to na volném trhu v tiskové i elektronické formě (CD, DVD).
b) Sdělováním díla veřejnosti formou elektronické verze na doméně http://www.vse.cz.
c) Zařazením díla do souboru či elektronické databáze, čímž se rozumí zejména poskytnutí souboru do
světových indexovaných databází.
/7/ Nakladatel se zavazuje na všech rozmnoženinách díla, pokud je to obvyklé a nevyhradí-li si označování
samostatně svou výhradou autorského práva koeditor podle čl. IV. odst. 4, na místě k tomu obvyklém uvádět

výhradu autorských práv nakladatele k dílu (copyright) takto: © Vysoká škola ekonomická v Praze, rok
prvního zveřejnění díla.
V.
Ostatní ujednání
/1/ Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují
novou smlouvou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Doté doby platí
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
/2/ Rozhodným právem pro vztahy založené touto smlouvou je právo České republiky s vyloučením
kolizních norem.

VI.
Závěrečná ustanovení
/1/ Pro právní vztahy touto smlouvou založené platí, pokud není výslovně sjednáno jinak, příslušná
ustanovení občanského zákoníku a autorského zákona.
/2/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami; změny
a doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjednány písemně.
/3/ Smluvní strany výslovně sjednávají, že práva a povinnosti z licenční smlouvy přecházejí na právní
nástupce obou smluvních stran.
/4/ Tato smlouva se uzavírá ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží autor
a nakladatel.
/5/ Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pozorně přečetly a souhlasí s jejím obsahem a že tato
nebyla sjednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jindřichově Hradci dne …………………………………….

V …………………………

………………………………………………………………
Ing. Jiří Přibil, Ph.D.
proděkan

……………….………………………………………………
autor

