Příloha postupu udělování souhlasu s uzavřením
licenční smlouvy student x firma (školní dílo)

METODICKÝ LIST

Licenční smlouva k užití počítačovému programu
Určeno pro: studenty Mendelovy univerzity v Brně - autory školních děl typu software
Tuto smlouvu je možné využít k poskytnutí licence k předmětu licence, kterým je software, jiný
počítačový program a to přístupný buď online zejména prostřednictvím webového rozhraní, nebo
předávaný na datovém nosiči, určeném k instalaci na PC. Vzor je využitelný pro studenty, kteří májí
zájem licencovat počítačový program, který byl vytvořen v rámci studia jako školní dílo třetímu
subjektu. Tj. jinému subjektu než Mendelově univerzitě v Brně. Smlouvu je nezbytné upravit
v závislosti na okolnostech vzniku díla, zohlednit povahu díla a předpokládaný způsob využití.
Licenční smlouva se používá pro již vytvořený předmět licence, např. hotový software. Tento smluvní
vzor tak nedopadá na situace, kdy by se vyvíjel software na objednávku. Tato situace by se řešila
spíše smlouvou o dílo. Uvedená smlouva představuje pouze zjednodušený vzor, který nabízí pouze
nejzákladnější ustanovení.
Mendelova univerzita v Brně nepřebírá žádnou právní ani jinou odpovědnost za správnost smlouvy, za
škody vzniklé v souvislosti s touto smlouvou třetím subjektům, či za škody způsobené v souvislosti
s předmětem licence.

Článek

Pokyn

Identifikační
údaje
společnosti

Tyto údaje vyplní do smlouvy Nabyvatel licence. Údaje je taktéž možno
získat/zkontrolovat např. z obchodního rejstříku. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Čl. I. odst. 1

V uvedeném odst. student prohlašuje, že se jedná o školní dílo. Z povahy školního
díla plyne oprávnění Mendelovy univerzity uzavřít se studentem licenční smlouvu.
Toto oprávnění se tak odráží v odst. 3 Čl. I.
) Předmět licence je nutné přesně specifikovat. Tuto specifikaci lze uvézt buď
přímo do smlouvy, nebo v případě, že je nutný rozsáhlejší popis tak do
samostatné přílohy smlouvy.
V tomto odstavci se stručně vyplní předmět činnosti nabyvatele licence. Tento
údaj obvykle vyplňuje druhá smluvní strana, případně je možné je získat z veřejně
dostupných zdrojů (webové stránky Nabyvatele licence, veřejné rejstříky)
S ohledem na existující možnost Mendelovy univerzity uzavřít licenční smlouvu,
lze licenci poskytnout buď jako nevýhradní, což znamená, že stejnou licenci je
možné poskytnout dalšímu subjektu, nebo jako nevýhradní se závazkem, že
tato licence nebude poskytnuta jinému subjektu než Mendelově univerzitě.
S ohledem na možnost Mendelovy univerzity uzavřít licenční smlouvu, nelze
licenci poskytnout jako výhradní.
Územní rozsah licence.
Pokud ve smlouvě nic uvedeno není, má se za to, že územní rozsah je omezen
na území České republiky.
Smluvně lze územní rozsah zúžit (např. určitý region) nebo rozšířit (např. všechny
státy EU) případně též výslovně uzavřít bez územního omezení (celosvětově).

Čl. I. odst. 2

Čl. II. odst. 1

Čl. III. odst. 1

Čl. III. odst. 2
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Čl. III. odst. 3

Časové omezení licence.
Pokud ve smlouvě nic uvedeno není, má se za to, že časový rozsah licence je
omezen dobou obvyklou pro daný konkrétní případ, maximálně však na jeden rok.
Smluvně lze změnit na variantu bez časového omezení nebo s časovým
omezením v rozsahu daném dohodou smluvních stran.

Čl. III. odst. 4
Podlicence = oprávnění pro nabyvatele licence, poskytnout zcela nebo zčásti
licenční oprávnění třetí osobě.
V případě, že by Nabyvatel licence poskytl podlicenci třetímu subjektu, získal by
tento třetí subjekt dočasné oprávnění užívat předmět licence namísto Nabyvatele
licence. V případě, kdy Nabyvatel licence poskytne dalšímu podlicenci, lze za toto
poskytnutí sjednat odměnu. Sjednání odměny se může odvíjet od sjednání
odměny v Článku V. odst. 1.
Čl. III. odst. 5

Čl. III. odst. 6

Smluvně lze omezit licenci k předmětu licence např. počtem instalací, jak je
vzorově uvedeno ve smluvním vzoru, nebo obdobně jakkoli jinak, např. počtem
uživatelských přístupů atd.
V tomto odstavci je uveden způsob předání předmětu licence, kdy lze dle dohody
upravit způsob předání předmětu licence, jinou možností je např. stažení
z webových stránek. Dále je nutné zmínit všechny další podklady, které budou
taktéž předány, jako jsou návody, uživatelské příručky atd. V návaznosti na
způsob předání, se doporučuje při předání předmětu licence sepsat písemné
potvrzení o převzetí, na základě kterého bude možné prokázat předání a převzetí
předmětu licence.

Čl. III. odst. 7

Čl. IV. odst. 1

Čl. IV. odst. 2

Čl. IV. odst. 3

Čl. V. odst. 1

K předmětu licence je možné také poskytovat aktualizace. V případě, že jsou
aktualizace poskytovány, lze dohodnout, zda jsou poskytovány bezplatně, nebo
za další odměnu. Tuto odměnu lze dohodnout např., tak jak je uvedeno v Článku
V odst. 1
V případě, že není stanoveno jinak, zákon říká, že licence byla poskytnuta
k takovému způsobu užití, aby mohl být dosažen účel smlouvy.
Účel smlouvy je proto nutné ve smlouvě specifikovat, přičemž vždy záleží na
konkrétním případě. Účel, za kterým je licence nabývána specifikuje Nabyvatel.
V tomto článku je také možné Nabyvatele licence jinak omezit v užívání Předmětu
licence.
V tomto odstavci se řeší možnost Nabyvatele licence dále předmět licence
upravovat, případně dále rozvíjet. Nabyvateli lze toto oprávnění buď poskytnout,
nebo neposkytnout.
Autor díla si taktéž může vymínit oprávnění s předmětem licence nadále pracovat,
přičemž ve způsobu nakládání může být omezen.
Předmět licence je možné poskytnout buď bezúplatně, případně sjednat odměnu
za jeho poskytnutí. Odměna může být dle domluvy smluvních stran sjednána
libovolně, přičemž ve smluvním vzoru jsou nastíněny dvě možnosti. Jedná se o
Variantu B: odměna sjednaná jednorázovým poplatkem. V tomto případě je nutno
zvolit jednu z možností způsobu úhrady, tedy bezhotovostně/ v hotovosti a
okamžik splatnosti.
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V případě Varianty C se jedná o pravidelně placený poplatek, kdy lze dohodnout
interval placení a datum splatnosti.
Jako další možnost placení odměny lze sjednat např. odměnu formou výnosu,
který Nabyvatel licence získá v souvislosti s předmětem licence. Ustanovení do
smlouvy by mohlo být např. následující:
Za poskytnutí licence se nabyvatel licence zavazuje uhradit Autorovi pravidelnou
měsíční odměnu ve výši 10% z výnosů nabyvatele licence z prodeje předmětu
licence. Výnosem se rozumí čistý výnos po odečtení nákladů, které nabyvateli
licence vznikly v souvislosti s prodejem předmětu licence. Nabyvatel licence se
zavazuje Autorovi na jeho předchozí písemnou žádost, umožnit nahlédnutí do
záznamů, za účelem kontroly výnosů. Tato odměna je splatná vždy do desátého
dne v měsíci následujícím po měsíce, za nějž odměna náleží a to na bankovní
účet č………………
Jako další možnosti je možné zmínit kombinace výše uvedených způsobů, kdy lze
např. sjednat jednorázovou odměnu při podpisu smlouvy a následně pravidelnou
měsíční odměnu v závislosti na výnosech.
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