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Licenční smlouva č. 200151

podle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Název právnické osoby: Obec Babylon
lČ: 00572551
se sídlem: Babylon 27, 344 01, Babylon, Česká republika
zastupuje: Pavel Bambásek, starosta
Není plátce DPH
kontaktní osoba: Mgr, Kamila Beňušíková Angelovová
telefon: info@babylon-obec,cz e-mail: 379 793 275
(dále jen ,,Poskytovatel") na straně jedné

a
Wander Book s.r.o.
lČ: 07662301, DIČ: CZ07662301
zastoupena dnatelem společnosti
se sídlem Hodkovická 20/20, 460 06 Liberec - Rochlice
je plátce DPH
telefon: e-mail:
{dále jen ,,Nabyvatel") na straně druhé

Úvodní ustanoveni

1,

2.

Nabyvatel je obchodní společnostĹ jejímž předmětem podnikání je mimo jiné i výroba a prodej suvenýrů.

Poskytovatel je právnickou osobou.

Předmět smlouvy

l,

2.

Předmětem této smlouvy je zajištění práv pro Nabyvatele k užiti autorského díla (fotografie), dále jen ,,Dílo",
blíže příkladně specifikovaného v Příloze č. 1 této smlouvy pro účely vytvářeni Produktů Nabyvatelem
s cílem dalšího prodeje či jiné formy distribuce těchto Produktů.

Poskytovatel se touto smlouvou a za podmínek v ní stanovených zavazuje poskytnout Nabyvateli Díĺo
a udělit mu ktomuto Dílu nevýhradnIlicenci.

III.
Licence

l. Poskytovatel tímto poskytuje Nabyvateli nevýhradní oprávnění (dále jen ,,Licence") k výkonu práva Díla užít
následujichni způsoby:
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a)
Díla rozmnožovat a umisťovat na:
Turistické vizitky/Wander Card, případně jiné samolepky zařazené do projektu Wander Book pod
přMušnými názvy;

Díla upravovat, měnit a zařazovat do děl souborných, je-li to potřebné pro splněni účelu této
smlouvy.

2. Strany si dále sjednávají, Že Licence k Dílu se poskytuje bez jakéhokoliv Časového, územního, obsahového
a množstevního omezení.

3. Nabyvatel není povinen Licenci využít a DIIO užívat.

4.

5.

Nabyvatel může Licenci postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti jen s písemným souhlasem Poskytovatele.
Souhlas Poskytovatele k převedení licence k Dílu se nevyžaduje, je-li Licence k Dílu převáděna v rámci
převodu závodu Nabyvatele nebo jeho části, která tvoří samostatnou složku závodu Nabyvatele.

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právnické osoby, které byla udělena Licence, nebo která
udělila Licenci, přechází práva a povinnosti z této Smlouvy na jejího právního nástupce.

lV.
Odměna

1, Strany ve smlouvě výslovně sjednávají, že se Licence poskytuje bezúplatně.

V,
Prohlášeni Poskytovatele

1,

2,

3.

Poskytovatel dále prohlašuje, že k Dílu neposkytl třetím osobám Žádná práva, která by byla v rozporu
s právy poskytovanými touto smlouvou, či která by bránila řádnému plnění této smlouvy.

Poskytovatel prohlašuje, že je nositelem autorských majetkových práv k Dílu.

Poskytovatel prohlašuje, že má všechna oprávněni k Dílu potřebná k uzavřeni této smlouvy a poskytnutím
licence dle této smlouvy nebyla porušena ani omezena žádná práva třetích osob.

4. Poskytovatel prohlašuje, že
· autor Díla nevyžaduje uvedeni autorství na Produktu.

5. Poskytovatel se zavazuje nahradit Nabyvateli veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku toho, že
prohlášenI dle předchozích odstavců se ukáže jako nepravdivé Či se jim stane, především Škodu a ušlý zisk
včetně újmy způsobené tím, že bude Nabyvatel povinen nahradit třetí osobě vzniklou újmu nebo vydat
bezdůvodné obohacení nebo jinou kompenzaci, nebo že bude povinen stáhnout z prodeje či jiné distribuce
Produkty, do nichž Dílo zařadil. jsou-li pro to důvody zvláštnIho zřetele hodné, nahradí poskytovatel
nabyvateli škodu, která mu vznikla odstoupením od této smlouvy.
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VI,
Závěrečná ustanoveni

l.

2.

3.

4.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně na základě vzestupně čIslovaných dodatků a to prostřednictvh
osob oprávněných k uzavřenítéto smlouvy,

Ukáže-li se kterékoliv ujednáni v této smlouvě jako neplatné nebo nevymahatelné nebo se jim stane, nemá
tato skutečnost vliv na ostatní ujednání v této Smlouvě, nevyplývá-li jinak z donucujÍcÍch ustanoveni
právních předpisů, a smluvní strany se zavazuji nahradit takové ujednáni ujednáním platným
a vymahatelným, které bude nejbližšÍ obchodnímu účelu neplatného či nevymahatelného ujednání, a to do
třiceti (30) dnů ode dne, kdy k tomu jedna strana vyzve druhou.

Smluvní strany sjednávají, že právní vztah založený touto smlouvou se řIdí právem České republiky,
Všechny spory vznikajÍcÍ z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány českými soudy.

5. Tato smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrŽí jeden (l) stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu řádně přečetly, měly možnost prokonzultovat ji se svým
právním zástupcem, porozuměly jejímu obsahu i právním dŮsledk¢Ĺm a souhlasí s nimi.

V Liberci dne 17. 3. 2020
Nabyvatel

Wander Book s.r.o.

Wander Book s.r.o.

(Podpis)

A? 20'20
Poskytovatel

":'""" ""' """""" beč Babylon
Pavel Bambásek, starosta
(Podpis)
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 200151
Příkladná specifikace Díla

+tusirtviz3.jog 0,00 CZK

+tusirtviz5.jpg 0,00 CZK

+ panorama tusirtviz1.jpg 0,00 CZK
L|'-enCn| smlcuva ĺ. 200151 Strana 4 l 4


