
Kroj Vys-^.jci

Podlicenčni smlouva
uzavřená v souladu s ustanovením § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu pověřena: Ing. Jana Fischerové, CSc., náměstkyně hejtmana
IČO: 70890749
(dále jen „poskytovatel ")

a

Vysoká škola polytechnická Jihlava
se sídlem: Tolstého 16, 586 01 Jihlava
zastoupená: prof. MUDr. Václavem Báčou, Ph.D., rektorem
IČO: 71226401
(dále jen „nabyvatel ")

II.
Prohlášení poskytovatele

Poskytovatel prohlašuje, že má na základě Smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 8. 2019 mezi 
poskytovatelem a CE-Traffic, a.s., se sídlem Prvního pluku 621/8a, Praha 8, IČO: 28082656 
právo užít analýzu návštěvnosti Kraje Vysočina na základě mobilních dat včetně datového 
podkladu využitého pro zhotovení analýzy (dále jen „dílo").

III.
Předmět a účel smlouvy

1) Poskytovatel touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práv dílo užít (dále 
jen „podlicence""), a to pouze v rozsahu:

> právo využit dílo pro vlastní potřeby v oblasti mobility a cestovního ruchu;
> právo na sdělování díla veřejnosti v souladu s § 18 a násl. zákonem 

č. 121/2000 Sb., autorského zákona vyjma zpřístupňování díla veřejnosti 
způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své 
vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí.

2) Dílo bude poskytovatelem nabyvateli předáno do 10ti kalendářních dnů ode dne podpisu 
této smlouvy. Dílo bude předáno v elektronické podobě na DVD nosiči (2ks) a USB flash 
disku.

IV.
Cena

1) Podlicence se poskytuje bezplatně.
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v.
Podmínky podlicence

1) Nabyvatel je oprávněn užívat podlicenci pouze v souladu s jejím určením; nabyvatel není 
zejména oprávněn rozmnožovat dílo a šířit dílo či jeho rozmnožen i ny.

2) Nabyvatel není povinen podlicenci využít.

VI.
Nakládání s podlicenci

1) Nabyvatel není oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást podlicence, nebo 
podlicenci třetím osobám.

2) Podlicence je poskytnuta jako podlicence nevýhradní.

3) Územní rozsah podlicence je neomezený.

4) Nabyvatel se touto smlouvou zavazuje k dodržování omezení užívání stanovených 
autorským zákonem a touto smlouvou.

VII.
Odstoupení od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze jen z důvodů uvedených v občanském zákoníku.

Vlil.
Platnost a účinnost smlouvy

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání majetkových práv k dílu.

2) Platnost smlouvy může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

IX.
Závěrečná stanovení

1) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele nabyvatel výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v souladu s platnými právními 
předpisy ČR zejména zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů.

2) Smlouva nabývá platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému veřejné správy - registr smluv.

3) Práva a povinnosti vzniklé na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou, které v ní 
nejsou výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4) Smlouvu lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran, a to formou písemných 
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.

5) Smlouva je uzavřena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží nabyvatel a jedno 
poskytovatel.
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7) Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí, že smlouva 

byla sepsána dle jejich pravé vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

8) Tato smlouva byla projednána Radou Kraje Vysočina dne 25. 2. 2020 a o jejím uzavření 
bylo rozhodnuto usnesením č. 0372/06/2020/RK

1 2 06 MtíV Jihlavě dne 

za Nabyvatele:

ikmká Škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16 

586 01 Jihlava 
*13*

V Jihlavě dne

za Poskytovatele:

X

prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. 
rektor

Ing. Jana Fischerová, CSc. 
náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina
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