
 
 

Č.j. ......…………./…….….. 
         (vyplní MZV) 

 
Podlicenční smlouva  

 
 

 
Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí, se sídlem Loretánské nám. 5, 118 00 
Praha 1, 
IČO 45769851  
zastoupená ……………………………………………………………………………………………………………………. 
dále jen “poskytovatel”                    (vyplní MZV) 
na straně jedné 
 
a 

 
název právnické osoby: 
zastoupená: 
adresa: 
IČO: 
telefon a email: 
dále jen “příjemce” 
na straně druhé 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto podlicenční smlouvu v souladu s § 2363 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 

 
Článek I.  

Preambule 
 
1. Poskytovatel uzavřel dne 26. září 2016 se společností Intuitive Production, s.r.o., se sídlem 
Adamovská 803/1-Michle, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 01390309, DIČ CZ01390309 smlouvu 
o dílo č.j. 115412/2016-OVD. Na základě této smlouvy společnost Intuitive Production, s.r.o. 
poskytla poskytovateli výhradní licenci k audiovizuálnímu dílu s názvem „Česko tvoří skvělí 
lidé“ v celkovém trvání 5 minut 6 sekund, které pro poskytovatele vytvořila. Licence byla 
poskytnuta jako časově a teritoriálně neomezená, k užití formou promítání z analogového či 
digitálního nosiče.  
 
2. Poskytovatel je podle článku 3 odstavec 5 smlouvy uvedené v odstavci 1 tohoto článku 
oprávněn poskytnout práva z licence třetí osobě (podlicenci).  
 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

 
Poskytovatel touto smlouvou poskytuje bezplatně příjemci právo užít audiovizuální dílo 
specifikované v článku I odstavec 1 formou promítání z analogového či digitálního nosiče, 
zejména CD, DVD či USB flash disku.  
 
 
 

 

 

Ministerstvo zahraničních věcí 
České republiky 

Odbor veřejné diplomacie 
Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 
tel.: +420 224 182 3230, fax: +420 224 182 036 
www.mzv.cz 

http://www.mzv.cz/


Článek III. 
Práva a povinnosti poskytovatele a příjemce 

 
1. Příjemce se zavazuje užít audiovizuální dílo ryze nevýdělečným způsobem, výlučně a pouze 
za účelem propagace České republiky v zahraničí. Příjemce není oprávněn do audiovizuálního 
díla či jeho jednotlivých částí zasahovat, upravovat je či jinak měnit. Příjemce není oprávněn 
poskytnout audiovizuální dílo třetí osobě.  
 
2. Poskytovatel poskytuje příjemci tuto podlicenci na dobu neurčitou. 
 
3. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu s okamžitou platností a bez udání důvodů. 
 

 
Článek III. 

Závěrečná ustanovení 
 
 
1. Tato smlouva může být změněna nebo doplňována pouze písemným dodatkem k této 
smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
2. Věci neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
smlouva byla uzavřena 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. 
 
4. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů příjemce souhlasí se zpracováváním osobních údajů 
Ministerstvem zahraničních věcí pro účely poskytnutí podlicence. Tento souhlas příjemce 
uděluje na dobu trvání podlicenční smlouvy. 
 
5. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu. 
 
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, jeden pro 
poskytovatele, druhý pro příjemce.  
 
 
 
 
 
         ...............................................           ................................................... 

jméno:  ............................................... (vyplní MZV) 

funkce: ...............................................         příjemce  

              poskytovatel 

 
 
 
V Praze dne ............................................       V ............................  dne  .......................

                   (vyplní MZV) 
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