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LICENČNÍ SMLOUVA 

(autorské dílo / počítačový program) 

 

 

 

…………… 

(dále jen „nabyvatel“) 

 

 

a 

 

…………… 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

 

uzavírají dne ……….... tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o 

právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon), v platném znění. 

 

Prohlášení smluvních stran 

1. Nabyvatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je 

oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

 

2. Poskytovatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je 

oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

 

3. Poskytovatel dále prohlašuje, že má právo dílo užít a udělit nabyvateli oprávnění k výkonu práva 

počítačový program užít v souladu s podmínkami této smlouvy. 

 

4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu, aby upravily vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této 

smlouvy a s přihlédnutím k ochraně autorských práv poskytované právními předpisy. 

 



 

 

Článek 1 

Předmět smlouvy 

 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva počítačový program 

užít (dále jen „licence“) za odměnu a podmínek dále v této smlouvě stanovených. Právem užít se ve 

smyslu této smlouvy rozumí právo nerušeného užívání počítačového programu v souladu s omezeními 

stanovenými zákonem a touto smlouvou po celou dobu autorské ochrany díla. Parametry a vlastnosti 

počítačového programu jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 – Specifikace počítačového programu. 

 

2. Nabyvatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit poskytovateli za licenci dohodnutou odměnu a dále 

se zavazuje vyvinout stanovenou 

součinnost k převzetí počítačového programu a dodržování všech omezení užívání stanovených 

zákonem a touto smlouvou. 

 

Článek 2 

Čas a místo plnění 

 

1. Místem předání a převzetí počítačového programu je sídlo nabyvatele. 

 

2. Termín předání a převzetí počítačového programu je …………………… 

 

 

Článek 3 

Odměna 

 

1. Odměna za licenci byla dohodou smluvních stran stanovena částkou ve výši …………………… 

Kč, bez DPH. Tato částka představuje jednorázovou odměnu za licenci, tedy za právo dílo užít po 

celou dobu autorské ochrany, nezahrnuje však cenu za jakékoliv služby, spočívající např. v instalaci, 

zavedení, úpravě, podpoře či údržbě počítačového programu. 

 

Článek 4 

Platební podmínky 

 

1. Nabyvatel se zavazuje zaplatit poskytovateli odměnu na základě faktury, kterou vystaví 

poskytovatel a doručí nabyvateli nejdříve v den předání a převzetí počítačového programu, přičemž 

tato faktura je splatná do ….. dnů od jejího doručení nabyvateli. 

 

2. Platby dle této smlouvy bude nabyvatel hradit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele 

uvedený v úvodní části této smlouvy. Povinnost nabyvatele plnit řádně a včas je splněna připsáním 

fakturované částky na účet poskytovatele. 

 

3. Faktura musí obsahovat požadované a musí být v ní správně všechny údaje, jinak je nabyvatel 

oprávněn vrátit ji ve lhůtě ….. od jejího obdržení poskytovateli s uvedením chybějících náležitostí 

nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti počne 

běžet doručením opravené faktury nabyvateli. 

 



 

 

4. Nabyvatel se zavazuje uhradit poskytovateli úroky z prodlení ve výši …. % z dlužné částky za 

každý i započatý den prodlení s placením faktury. Tím není dotčen nárok poskytovatele na náhradu 

vzniklé škody. 

 

Článek 5 

Předání a převzetí počítačového programu 

 

1. Poskytovatel se zavazuje předat počítačový program nabyvateli na hmotném nosiči dat a nabyvatel 

se zavazuje jej převzít v termínu stanoveném touto smlouvou. 

 

2. Předání se uskuteční fyzickým převzetím hmotného nosiče dat nabyvatelem. O předání a převzetí 

bude sepsán písemný zápis podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran. V případě, že 

nabyvatel nepodepíše při řádném předání počítačového programu písemný zápis 

a neučiní tak ani v náhradní lhůtě tří (3) dnů, má se zato, že písemný zápis byl podepsán dnem předání 

hmotného nosiče dat obsahujícím počítačový program. 

 

3. Součástí počítačového programu nejsou zdrojové texty programového vybavení. 

 

Článek 6 

Podmínky licence 

 

1. Nabyvatel je oprávněn užívat licenci pouze v souladu s jejím určením a za podmínek touto 

smlouvou stanovených. 

 

2. Nabyvatel nabývá dnem úplného zaplacení odměny podle této smlouvy vlastnické právo k 

hmotnému nosiči dat, na kterém je zaznamenán počítačový program, a licenci v rozsahu stanoveném 

touto smlouvou. 

 

3. Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci nevýhradní. 

 

4. Nabyvatel není oprávněn bez předcházejícího písemného souhlasu poskytovatele jakýmkoliv 

způsobem postoupit, přenechat, zapůjčit, umožnit užívání, či jinak dočasně ani trvale poskytnout 

oprávnění tvořící součást licence nebo licenci třetím osobám. Není rovněž 

oprávněn do počítačového programu zasahovat jinak, než formou zákaznického nastavení, které 

dokumentace programu připouští. Zásah do programu nutný k vytvoření rozhraní nutného k výměně 

dat s jiným počítačovým programem či databází je povolen bez souhlasu 

poskytovatele pouze tehdy, pokud to dokumentace počítačového programu výslovně připouští.  

 

5. Nabyvatel není povinen licenci využít. 

 

6. Nabyvatel je oprávněn vytvořit pouze nezbytný počet záložních a archivních rozmnoženin 

počítačového programu (nejvíc …), a to výlučně pro svou vlastní potřebu. Tyto rozmnoženiny musí 

nabyvatel zabezpečit proti ztrátě, odcizení, zneužití třetími osobami, a to v souladu 

s využitím odborných znalostí potřebných pro takové nakládaní s rozmnoženinami a musí je označit 

všemi autorskými právy a označeními jako originál. 

 



 

 

7. Licence udělená na základě této smlouvy, resp. práva a povinnosti, přecházejí při zániku nabyvatele 

na jeho právního nástupce. 

 

Článek 7 

Odpovědnost za vady 

 

1. Poskytovatel výslovně odpovídá za to, že počítačový program má ke dni podpisu písemného zápisu 

o předání a převzetí podle čl. 5 odst. 2 této smlouvy funkční vlastnosti popsané v příloze 1 – 

Specifikace počítačového programu nebo v dokumentaci počítačového 

programu, která je jeho součástí. 

 

2. V případě, že počítačový program objektivně nemá funkční vlastnost, popsanou výslovně v příloze 

1 – Specifikace počítačového programu nebo v dokumentaci počítačového programu, která je jeho 

součástí, je program vadný. 

 

3. Neexistence funkční vlastnosti, která není výslovně uvedena v dokumentaci programu, se za vadu 

nepovažuje. 

 

4. Nabyvatel může požadovat po poskytovateli bezplatné odstranění vady. Vada musí být objektivně 

zjištěna; existenci funkční vlastnosti je povinen prokázat poskytovatel – pokud není dohodnuto jinak, 

prokazuje existenci funkční vlastnosti poskytovatel na počítačovém 

programu instalovaném na zařízení nabyvatele. 

 

5. Uplatnění nároku na odstranění vad musí být podáno písemně neprodleně po jejím zjištění, 

nejpozději však do…………… poté, co byla vada zjištěna nabyvatelem. 

 

6. Poskytovatel se zavazuje odstranit případné vady počítačového programu bez zbytečného odkladu 

od jejich uplatnění nabyvatelem. O době a předmětu odstranění vady dle tohoto ustanovení sepíší 

smluvní strany písemný zápis, který obě smluvní strany podepíší. 

 

7. Poskytovatel je povinen v návaznosti na nabyvatelem uplatněnou vadu zahájit práce na odstranění 

zjištěné vady, a to i v případě, že svoji odpovědnost za takto uplatněnou vadu neuzná. V případě, že 

poskytovatel za uplatněné vady neručí, budou mu následně vzniklé náklady nabyvatelem uhrazeny do 

….. od doručení jejich písemného uplatnění poskytovatelem. 

 

8. Poskytovatel se zavazuje počítačový program za úplatu udržovat (trvale provádět opravy programů, 

které vylepšují a usnadňují užití počítačového programu nad rámec odstraňování vad dle této 

smlouvy) a podporovat (provádět další vývoj počítačového programu, uvádět jej do souladu např. s 

vývojem legislativy a technického pokroku formou meziverzí programu, tato vývojová vylepšení 

poskytovat nabyvateli, a to po stanovenou dobu), a to za předpokladu, že bude mezi stranami uzavřena 

zvláštní smlouva o podpoře a údržbě, ve které 

bude výslovně dohodnuta: doba, po kterou je podporována určitá verze programu, 

výše úplaty za podporu a údržbu, podmínky provádění oprav programů včetně pravidel komunikace 

mezi nabyvatelem a poskytovatelem. 

 



 

 

9. Poskytovatel se povinnosti stanovené v čl. 7 odst. 8 zprostí, pokud zprostředkuje uzavření smlouvy 

popsané v čl. 7 odst. 8 s třetí osobou, které umožní přístup ke zdrojovým textům v rozsahu nutném k 

provádění podpory a údržby anebo umožní přístup ke zdrojovým textům 

nabyvateli nebo jím určené třetí osobě v rozsahu, který umožňuje výkon služeb údržby a podpory. 

 

Článek 8 

Odpovědnost za škodu 

 

1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této 

smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k 

minimalizaci vzniklých škod. 

 

2. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 

jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. Žádná ze smluvních stran není 

odpovědna za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany. 

 

3. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany s 

jejím vlastním plněním. 

 

4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé 

okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k 

vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost. 

 

5. Nahrazuje se skutečná škoda a ušlý zisk. Náhrada škody se řídí obecnými ustanoveními zákona č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. S přihlédnutím k § 379 tohoto zákona konstatují 

obě smluvní strany na základě vzájemné dohody, že úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla 

vzniknout, může činit maximálně částku …………………… 

 

Článek 9 

Sankce (smluvní pokuty) 

 

1. V případě porušení kterékoliv povinnosti týkající se užívání licence ve smyslu článku 6 – Podmínky 

licence, je poskytovatel oprávněn po nabyvateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ….. % z 

odměny za poskytnutí licence, a to za každé porušení povinnosti. 

 

2. Je-li poskytovatel v prodlení s předáním počítačového programu, přičemž nabyvatel poskytl k jeho 

převzetí náležitou součinnost, je povinen zaplatit nabyvateli smluvní pokutu ve výši ….. % z odměny 

za poskytnutí licence za každý i započatý den prodlení. 

 

3. Odstupující strana je oprávněna v případech uvedených v čl. 10 odst. 4 a čl. 10 odst. 5 této smlouvy 

účtovat druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši …. % z odměny za poskytnutí licence a v 

případě čl. 10 odst. 7 této smlouvy účtovat druhé smluvní straně smluvní pokutu 

ve výši …. % z odměny za poskytnutí licence za každý i započatý den prodlení. 

 

4. Dojde-li k prodlení poskytovatele s plněním z důvodů neležících na jeho straně, prodlužují se 

přiměřeně tomuto prodlení lhůty k předání počítačového programu. 

 



 

 

5. Nárok na zaplacení sjednané smluvní pokuty vzniká v případě každého jednotlivého porušení 

povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu 

škody. 

 

6. Smluvní pokuta je splatná do …. ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k 

jejímu uhrazení povinnou smluvní stranou. Na splatnost smluvní pokuty se přiměřeně použije 

ustanovení čl. 4 této smlouvy. 

 

Článek 10 

Platnost a účinnost smlouvy 

 

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

 

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání ochrany majetkových práv autora. 

 

3. Účinnost této smlouvy lze předčasně ukončit odstoupením od smlouvy v případě podstatného 

porušení smluvních závazků jednou smluvní 

stranou, které je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

 

4. Nabyvatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 

poskytovatelem spočívajícího v prodlení poskytovatele s plněním závazků podle této smlouvy po dobu 

delší než … , pokud poskytovatel nezjedná nápravu do ….. od písemného doručení oznámení 

nabyvatele. 

 

5. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nabyvatel je v prodlení s plněním 

peněžitých závazků a toto prodlení trvá po dobu delší než ….. po písemném upozornění. 

 

6. Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nabyvatel užívá přes písemné 

upozornění počítačový program tak, že svým jednáním podstatně porušuje tuto smlouvu. Odstoupením 

poskytovatele od této smlouvy z tohoto důvodu není dotčena povinnost nabyvatele zaplatit odměnu za 

poskytnutí licence a poskytovatel není povinen přijatou odměnu vracet nabyvateli. 

 

7. Dnem účinnosti odstoupení od smlouvy je nabyvatel povinen přestat užívat počítačový program a 

vymazat všechny jeho instalace. Nabyvatel je dále nejpozději do ….. povinen předat poskytovateli 

veškeré kopie počítačového programu nebo doložit jejich zničení. 

 

8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení, 

ochrany informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze smluvních stran, řešení sporů a ustanovení 

týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde 

o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení). 

 

Článek 11 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, 

které nejsou upraveny v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s 



 

 

právem autorským (autorský zákon), v platném znění, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, v platném znění. 

 

2. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto 

ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, 

že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. 

 

3. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy. Tuto smlouvu 

je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této 

smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

4. Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou (2) 

vyhotoveních. 

 

 

Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikace počítačového programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ……… dne ………       V ……… dne ……… 

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

Poskytovatel         Nabyvatel 

  



 

 

Příloha č. 2 – statistika využití licencí pro Open-source projekty 

 

Pořadí Licence % 

1. GNU General Public License (GPL) 2.0 32.65% 

2. Apache License 2.0 12.84% 

3. GNU General Public License (GPL) 3.0 11.62% 

4. MIT License 11.28% 

5. BSD License 2.0 6.83% 

6. Artistic License (Perl) 6.27% 

7. GNU Lesser General Public License (LGPL) 2.1 6.19% 

8. GNU Lesser General Public License (LGPL) 3.0 2.62% 

9. Eclipse Public License (EPL) 1.61% 

10. Code Project Open 1.02 License 1.33% 

11. Microsoft Public License 1.32% 

12. Mozilla Public License (MPL) 1.1 1.08% 

13. Common Development and Distribution License (CDDL) 0.31% 

14. BSD 2-clause "Simplified" or "FreeBSD" License 0.30% 

15. Common Public License (CPL) 0.26% 

16. zlib/libpng License 0.23% 

17. Academic Free License 0.20% 

18. GNU Affero GPL v3 0.16% 

19. Microsoft Reciprocal License (Ms-RL) 0.14% 

20. Open Software License (OSL) 0.14% 

 

Zdroj: Open Source Resource Center. Open Source License Data. [online]. Dostupný z www: 

<http://osrc.blackducksoftware.com/data/licenses/>. [cit. 12-04-2013]. 

 


