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Lesní správa Lány, 
příspěvková organizace Kanceláře 
prezidenta republiky 
Lesní 140 
270 61 Lány 
 
 
 
 
Text smlouvy bude upraven podle podmínek a potřeb konkrétního případu žádosti o informace 
 PODLICENČNÍ SMLOUVA  
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění ve znění zákona č. 61/2006 Sb., a podle § 2363 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi: 
 
Lesní správa Lány, příspěvková organizace 
IČ 00000078 
DIČ CZ00000078 
se sídlem Lesní 140, 27061 Lány 
zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem 
 
na straně jedné (dále jen „poskytovatel“)  
 
 a 
 
žadatel o informaci ………………………..... 
……………………………………………….. 
Zmocněná: …………………………………. 
 
na straně druhé (dále jen „nabyvatel“)  
 

Článek 1 
Preambule 

Na základě licenční smlouvy ze dne …………… uzavřené mezi poskytovatelem a ……………………., má poskytovatel 
oprávnění k výkonu práva spočívající v užívání ……………… Dále má poskytovatel právo udělit třetí osobě oprávnění 
k užití díla formou podlicence.  
 Článek 2 

Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je udělení oprávnění - podlicence k užití informace konkretizované v preambuli, která je předmětem práva duševního vlastnictví, resp. předmětem ochrany práva autorského a ke které 
má poskytovatel oprávnění na základě uzavřené licenční smlouvy ze dne ……. (dále jen „poskytnutá informace“). 

 
2.  Poskytovatel na základě této smlouvy poskytuje nabyvateli oprávnění užívat poskytnuté informace, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.  
  

Článek 3  
Podmínky poskytnutí podlicence 1. Nabyvatel je povinen užít poskytnuté informace pouze v souladu s touto smlouvou a podle podmínek v 

této smlouvě stanovených. 
 

2. Poskytovatel nabyvateli poskytuje podlicenci k výkonu práva poskytnutou informaci užít v souladu se 
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žádostí k následujícím způsobům užití: …………………v rozsahu: ………………………. Nabyvatel je oprávněn použít poskytnutou informaci pouze v rozsahu a formátu, ve kterém je předána poskytovatelem.  
 3. Nabyvatel se zavazuje zabezpečit, aby nedošlo k neoprávněnému užití informace (kopírování, stahování apod.).  
4. Územní rozsah podlicence je omezen na území České republiky. 
 
 

Článek 4  
Práva a povinnosti poskytovatele a nabyvatele 1. Poskytovatel je povinen zpřístupnit poskytovanou informaci nabyvateli až poté, co nabyvatel uhradí 

poskytovateli odměnu podle čl. 5 této smlouvy.  
2. Poskytovatel může poskytnout podlicenci k dílu třetí osobě.   
3. Nabyvatel je povinen za poskytnutou podlicenci zaplatit poskytovateli odměnu sjednanou v článku 5 této 

smlouvy.   
4. Nabyvatel není povinen poskytnutou informaci užívat.  

 
5. Nabyvatel není oprávněn předmět smlouvy upravit či změnit, komukoliv postoupit oprávnění k poskytnuté informaci, ani ji zcizit. Nabyvatel není dále oprávněn poskytnutou informaci poskytovat za úplatu ani 

bezúplatně dalším subjektům. 
 

Článek 5 
Odměna  

Nabyvatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za poskytnutí informace - podlicenci odměnu určenou podle sazebníku 
poskytovatele, a to částku ve výši …………... Odměna je splatná na základě poskytovatelem vystaveného daňového 
dokladu – faktury, vystavené v den podpisu této smlouvy, se splatností 5 dnů ode dne jejího vystavení a bude uhrazena 
bezhotovostně na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.  
 

Článek 6  
Doba trvání smlouvy  1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s trváním do ………………... (nebo) na dobu neurčitou. 

 
2. Nabyvatel a poskytovatel jsou oprávněni smlouvu na dobu neurčitou vypovědět bez udání důvodů. 

Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení 
výpovědi.  
 

3. Ke dni skončení platnosti a účinnosti této smlouvy je nabyvatel povinen zdržet se užívání předmětu licence podle této smlouvy.  
 

Článek 7 
Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti z této smlouvy nejsou převoditelná a nepřecházejí na právního nástupce nabyvatele.  
 2. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu.  
 
3. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou formou, a to vzestupně číslovanými dodatky, 

podepsanými oprávněnými osobami za každou stranu smlouvy.  
 
4. Věci neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.   
 
5. V případě, že by se stalo některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, 

ledaže právní předpis stanoví jinak.  
 

     6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží nabyvatel.   
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7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že smlouva byla uzavřena po 
vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech 
ustanoveních této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat za obě smluvní strany své vlastnoruční podpisy.  

 
 
 
  V Praze dne ……………………..                         V Praze dne …………………….. 
 
 
 
……………………………………                                                   …………………………………… 
       Lesní správa Lány                                                             Žadatel   
 poskytovatel                                                nabyvatel  
  
                       
 
 
 
 
 
                                                              
 


