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Smlouva číslo: xx/201X/MATFYZPRESS


Při odpovědi uveďte toto jednací číslo



LICENČNÍ SMLOUVA NAKLADATELSKÁ
O ŠÍŘENÍ DÍLA

Univerzita Karlova
IČ: 00216208
se sídlem Ovocný trh 3-5, Praha 1, PSČ 116 36 
jednající prostřednictvím své součásti
Matematicko-fyzikální fakulty (MFF UK)
 Ke Karlovu 3, Praha 2, PSČ 121 16

kterou zastupuje tajemník Matematicko-fyzikální fakulty UK
(dále jen „Nabyvatel“)
a
Mgr. xxxxxxxx xxxx, Ph.D.
bytem: xxxxxxx 182/74, 500 04 xxxxxxxxxxxx
RČ: xxxxxx/xxxx
telefon/fax: xxxx, e-mailová adresa: xxxxxxxx.xxxx@mff.cuni.cz

doc. RNDr. xxxxxx xxxx, CSc.
bytem: xxxxxxxxxxxxxxx 2, 180 00 Praha 8
RČ: xxxxxx/xxxx
telefon/fax: xxxx, e-mailová adresa: sxxx@xxxxxxxxxx.mff.cuni.cz

za které jedná

doc. RNDr. xxxxxx xxxx, CSc.
bytem: xxxxxxxxxxxxxxx 2, 180 00 Praha 8
RČ: xxxxxx/xxxx
telefon/fax: xxxx, e-mailová adresa: sxxx@xxxxxxxxxx.mff.cuni.cz

(pod společným označením „Autor“)
(Nabyvatel a Autor dále také jen jako „smluvní strany“)

uzavírají podle § 2384 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), tuto
licenční smlouvu nakladatelskou o šíření díla
§1
1. Touto smlouvou Autor poskytuje Nabyvateli licenci (oprávnění) k výkonu práva šířit Autorovo dílo blíže popsané v odst. 2 tohoto článku (dále jen „Dílo“), a to způsobem a v rozsahu uvedeném v odst. 3 až 6 tohoto článku. Nabyvatel se zavazuje za šíření Díla zaplatit Autorovi odměnu dle uskutečněných prodejů elektronické podoby Díla dle článku 4 této smlouvy. Šíření Díla znamená uložení Díla na jakémkoliv nosiči za použití jakéhokoliv operačního systému v jakémkoliv formátu, při kterém nedojde k významné změně obsahu Díla.

2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo literární s názvem:
Xxxxx
v českém/anglickém jazyce, v rozsahu přibližně xxx stran.

3.  Autor touto smlouvou poskytuje Nabyvateli licenci k: šíření Díla nebo jeho části samostatně nebo ve spojení nebo v souboru s jinými díly prostřednictvím internetu a jiných podobných počítačových sítí; šíření Díla elektronickou cestou však bude Nabyvatelem realizováno tak, aby kdokoli měl možnost seznámit se s obsahem Díla, avšak aby nebylo možné jednoduchým způsobem pořizovat elektronické rozmnoženiny ani výtisky kompletního Díla. Způsob šíření Díla zvolí Nabyvatel a je plně v jeho kompetenci. Nabyvatel rozhoduje rovněž o technické podobě a technickém zpracování Díla včetně ochrany proti jednoduché možnosti pořizovat elektronické rozmnoženiny a výtisky Díla.

4. Nabyvatel je oprávněn Dílo či jeho část užít i pro reklamu a jinou propagaci Díla.

5. Licence se poskytuje pro území celého světa.

6. Licence se poskytuje jako výhradní.

7. Dílo bude Nabyvatelem pořízeno a šířeno pod hlavičkou nakladatelství MatfyzPress.

§2
1. Nabyvatel se zavazuje vydat Dílo svým jménem (resp. pod hlavičkou nakladatelství dle § 1 odst. 7 této smlouvy) a na svůj účet do xxxxx.

2. Po dobu účinnosti této smlouvy je Nabyvatel oprávněn (nikoli však povinen) šířit Dílo v elektronické podobě až do počtu 1.000 uskutečněných elektronických prodejů Díla.

§3
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu 10 let.

2. Právo šířit Dílo pořízené v souladu s touto smlouvou po dobu její účinnosti zůstává Nabyvateli zachováno i po uplynutí doby, na kterou byla tato smlouva sjednána pouze v případě, kdy se jedná o zpřístupnění díla z uskutečněného prodeje ve lhůtě platnosti této smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku.

§4
Za poskytnutí licence (oprávnění) k výkonu práva šířit Dílo dohodly obě smluvní strany odměnu ve výši xx % (slovy: xxx xxx procent) z částky uskutečněných prodejů nabyvatelem. Tato částka se pro výpočet odměny použije bez DPH. Odměna je splatná vždy k 15. 7. daného roku a 15. 1. roku následujícího.

§5
Nabyvatel je oprávněn šířit Dílo jménem nakladatelství MatfyzPress i nabídkou v distribuční síti.

§6
Autor se zavazuje:
a) neudělit po dobu účinnosti této smlouvy svolení jinému subjektu vydat Dílo bez písemného souhlasu Nabyvatele; a to jak v elektronické podobě, tak v podobě trvalých rozmnoženin (výtisků);
b) provést, požaduje-li to Nabyvatel, v dohodnuté lhůtě bez nároku na zvláštní odměnu autorskou korekturu;
c) dát svůj souhlas s uvedením loga organizace sponzorující či podporující Nabyvatele včetně stručné informace o ní do publikace, pokud o to tato organizace požádá a Nabyvatel k tomu dá svůj souhlas;
d) neposkytnout bez písemného svolení Nabyvatele text Díla ke zveřejnění elektronickou publikací na síti nebo v jiných elektronických mediích.

§7
1. Autor prohlašuje, že je jediným a výhradním autorem Díla a že je v plném a ničím neomezeném rozsahu oprávněn poskytnout Nabyvateli licenci k šíření Díla v rozsahu dle této smlouvy. 

2. Autor prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy k Dílu neposkytl žádné třetí osobě licenci poskytovanou touto smlouvou, a to ani výhradní, ani nevýhradní, a že sám Dílo způsobem, ke kterému licenci uděluje, neužívá.

3. Pokud by Autor poskytl v době trvání výhradní licence podle této smlouvy třetí osobě licenci k témuž způsobu užití Díla nebo pokud by sám Dílo týmž způsobem užíval, bude taková smlouva neplatná, ledaže Nabyvatel k jejímu uzavření udělí předchozí písemný souhlas.

4. V případě, že se prohlášení Autora dle odst. 1 až 3 tohoto článku ukážou jako nepravdivá, nebo pokud Autor poruší své závazky dle § 6 písm. a) až d) této smlouvy, odpovídá Nabyvateli za škodu, která mu v důsledku uvedených skutečností vznikne. Je-li autorů více, odpovídají Nabyvateli za takto způsobenou škodu společně a nerozdílně.

§8
Nabyvatel je oprávněn:
a) odstoupit od smlouvy bez povinnosti vyplatit sjednanou odměnu či její část a požadovat vrácení již proplacené odměny či její části, nesplní-li Autor své závazky uvedené v §6 odst. a) až d) a §7 této smlouvy; odstoupením Nabyvatele od smlouvy není dotčena případná odpovědnost Autora za způsobenou škodu;
b) podrobit Dílo recenznímu či lektorskému řízení a na jeho základě požadovat od Autora úpravu Díla; v případě Autorova odmítnutí si Nabyvatel vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.
c) rozhodnout o grafické úpravě Díla.

§9
Nabyvatel neodpovídá za nelegální šíření Díla třetími osobami ani za prolomení případně použité licencované ochrany. Nabyvatel není povinen tuto licencovanou ochranu Díla použít.

§10
Autor je oprávněn odstoupit od smlouvy nerealizuje-li Nabyvatel jeho šíření ve lhůtě sjednané touto smlouvou (§ 2 odst. 1).
 
§11
1. Pro řešení otázek ve smlouvě neuvedených platí ustanovení občanského zákoníku, autorského zákona a dalších právních předpisů platných na území České republiky.

2.  Autor bere na vědomí, že je povinen dle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů zdanit příjem vyplývající z této smlouvy a provést další případné zákony stanovené odvody.

3. Všechna práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran.
§12
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněným zástupcem Nabyvatele a Autorem. Tyto dodatky musejí obsahovat dohodu smluvních stran o celém textu smlouvy a po uzavření se stávají nedílnou součástí smlouvy. Jiné formy změny smlouvy smluvní strany vylučují. Za písemnou formu změny smlouvy nebude pro tento účel považována změna provedená elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jejího obsahu a určení jednající osoby. 
§13
Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé, jestliže obsahuje podpis oprávněného zástupce MFF UK a Autora, bude považováno za originál. Autor obdrží jedno (1) vyhotovení a Nabyvatel dvě (2) vyhotovení smlouvy. 
Tato smlouva vyvolává právní následky, které jsou v ní vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona a dobrých mravů. Jiné následky smluvní strany vylučují. 
Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
Smluvní strany potvrzují, že obsah této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah smlouvy. 
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle a že nebyla sjednána v tísni a/nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. 


V Praze dne:
                V……………………….. dne:



Nabyvatel:                                                                                  Autor:


………………………………………
………………………………………
tajemník
Matematicko-fyzikální fakulty 
Univerzity Karlovy



 





