
 
Prohlášení spoluautora a výhradní bezúplatná licenční smlouva pro užití v neomezeném 

rozsahu 
 
Já, níže podepsaný: Ing. Milan Špulák, 
nar. XXX, bytem XXXX, místem podnikání Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
 IČ 15795519  
(dále jen „Spoluautor1“) 
 
tímto ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), zejména ust. § 2358 a násl. 
a § 2950 NOZ, a z.č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (dále jen „AZ“), zejména ust. § 9 a násl. , § 58 a § 61 AZ, 
 
prohlašuji, že  
 

- jsem v rámci pracovněprávního vztahu k firmě JPS J. Hradec s.r.o. vytvořil, a to 
v období od 27.7.2016 do 30.12.2017  zaměstnanecké dílo podle § 58 AZ , u vědomí smlouvy 
mezi  firmou JPS J. Hradec s.r.o.  IČ 260 35 138 a zhotovitelem vybraným v rámci VZ 
„Projektová dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace budovy MZe, Pravdova 837/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a s ohledem na smlouvu o dílo čj. 37320/2016-MZE-12131 ze dne 
27.7.2016 uzavřenou mezi Českou republikou - Ministerstvem zemědělství, se sídlem Těšnov 
17, Praha – Nové Město, PSČ: 110 00, IČ: 00020478 (dále jen „MZe“) a zhotovitelem 
vybraným v rámci VZ “Projektová dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace budovy MZe, 
Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec“, které je výsledkem společné tvůrčí činnosti Spoluautora1 
a Spoluautorů2 a 3, a které je mnou coby Spoluautorem1 pracovně označené „EI – Bílý dům“ 
a datované dnem 10.11.2016. 

-  (dále jen „Dílo“); 
 

- tímto bezúplatně souhlasím s poskytnutím, resp. přímo poskytuji Dílo k výhradnímu užití MZe 
a subjektům určeným MZe a tudíž souhlasím s poskytnutím, resp. přímo poskytuji MZe 
výhradní licenci k výkonu práva duševního vlastnictví všemi způsoby a v neomezeném 
rozsahu po celou dobu jeho platnosti, tj. bez územního, věcného, množstevního, typového 
nebo jiného omezení (dále jen „Licence“); 
 

- jsem srozuměn a výslovně souhlasím s oprávněním MZe k výkonu práv z duševního 
vlastnictví k Dílu, zejména majetkových práv autorských k Dílu, s tím, že MZe má mé svolení 
toto bez dalšího částečně i úplně postoupit třetí osobě či udělit třetí osobě podlicenci, 
tj. postoupit oprávnění či podlicencovat subjektům určeným MZe; 
 

- poskytuji, resp. poskytuje se Licence výhradní, nemám právo poskytnout Licenci či jinou 
licenci k Dílu třetí osobě, nebudu Dílo žádným způsobem užívat a zdržím se výkonu práva, 
ke kterému jsem udělil Licenci či byla udělena Licence; 
 

- uděluji souhlas MZe, aby nejen Dílo užívalo, ale i aby je dokončilo, zveřejnilo, zpracovalo, 
upravovalo, spojovalo s jinými díly, zařazovalo do díla souborného i aby na jeho základě 
vytvořilo nové dílo nebo aby Dílo nechalo zpracovat, upravit, spojit či zařadit nebo na jeho 
základě vytvořit nové dílo; 

 
- je zcela na vůli MZe, zda a event. jak bude využívat Licenci, zda zveřejní či nezveřejní Dílo 

a zda je bude či nebude užívat, přičemž nezveřejnění Díla či jeho neužívání nelze považovat 
za nevykonávání či nedostatečné vykonávání majetkových práv k Dílu a nezakládá mi žádné 
další nároky; 
 

- mé veškeré nároky vůči MZe a subjektům určeným MZe z Díla nebo jiným subjektům 
zapojeným do transakce poskytnutí Licence pro MZe, z práv k Dílu nebo ve vztahu k Dílu 
a jeho užití nebo k Licenci se zcela, řádně, včas a v plném rozsahu vypořádávají zaplacením 
celkové ceny díla v intencích čl. 6. 2. Smlouvy a já nemám nárok na žádnou další úplatu nebo 
odměnu v souvislosti s Dílem; 
 

- nejsem si vědom žádných právních ani skutkových okolností, které by vylučovaly, 
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komplikovaly či nějak ohrožovaly udělení této výhradní a neomezené Licence MZe nebo které 
by byly v rozporu s výše uvedeným užitím Díla ze strany MZe či subjekty určenými MZe. 
 

- jsem si vědom, že MZe má záměr Dílo, resp. Licenci, intenzivně a dlouhodobě užívat pro své 
projekty a že spoléhá na pravost, úplnost, platnost a dlouhodobou účinnost tohoto prohlášení. 

 
 

V Jindřichově Hradci dne 27.7.2016 
 
 
 
 
__________________ 
Spoluautor1 
 
 
projektová firma JPS J. Hradec s.r.o., coby zaměstnavatel Spoluautora1 vykonávající majetková práva 
Spoluautora1  tímto potvrzuje, že si je vědoma smlouvy mezi Českou republikou – Ministerstvem 
zemědělství a zhotovitelem vybraným v rámci veřejné zakázky ze dne 27.7.2016 čj. 37320/2016-MZE-
12131, jejímž předmětem bylo mimo jiné vypracování Díla Spoluautorem1, který je zaměstnancem 
projektové firmy, a projektová firma souhlasí s poskytnutím výhradní licence či přímo poskytuje 
výhradní licenci k dílu České republice – Ministerstvu zemědělství v rozsahu výše uvedeném. 
 
 
V Jindřichově Hradci dne 27.7.2016 
 
 
 
 
__________________ 
 zaměstnavatel Spoluautora1 
 
 
 
 
MZe tímto prohlašuje, že 
 
- prohlášení Spoluautora1 bere souhlasně na vědomí a  
 
- přijímá veškerá z něho plynoucí licenční oprávnění,  
 
čímž dochází k uzavření výhradní bezúplatné licenční smlouvy ohledně Díla, resp. pro jeho užití MZe 
a subjekty určenými MZe bez územního, věcného, množstevního, typového či jiného omezení, a to po 
celou dobu platnosti příslušných práv k Dílu. 
 
V Praze dne 7.7.2016 
 
 
 
 
 
_________________________ 
MZe 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Prohlášení spoluautora a výhradní bezúplatná licenční smlouva pro užití v neomezeném 
rozsahu 

 
Já, níže podepsaný: Ing. Jiří Průša, 
nar. XXX, bytem XXXX, místem podnikání Čechova 59, 370 01 České Budějovice 
(dále jen „Spoluautor2“) 
 
tímto ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), zejména ust. § 2358 a násl. 
a § 2950 NOZ, a z.č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (dále jen „AZ“), zejména ust. § 9 a násl. , § 58 a § 61 AZ, 
 
prohlašuji, že  
 

- jsem v rámci pracovněprávního vztahu k firmě Atelier A 02 spol. s r. o. vytvořil, a to 
v období od 27.7.2016 do 30.12.2017 zaměstnanecké dílo podle § 58 AZ , u vědomí smlouvy 
mezi  firmou JPS J. Hradec s.r.o.  IČ 260 35 138 a zhotovitelem vybraným v rámci VZ 
„Projektová dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace budovy MZe, Pravdova 837/II, 377 
01 Jindřichův Hradec a s ohledem na smlouvu o dílo čj. 37320/2016-MZE-12131 ze dne 
27.7.2016 uzavřenou mezi Českou republikou - Ministerstvem zemědělství, se sídlem Těšnov 
17, Praha – Nové Město, PSČ: 110 00, IČ: 00020478 (dále jen „MZe“) a zhotovitelem 
vybraným v rámci VZ “Projektová dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace budovy MZe, 
Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec“, které je výsledkem společné tvůrčí činnosti Spoluautora2 
a Spoluautora1, a které je mnou coby Spoluautorem2 pracovně označené „EI – Bílý dům“ a 
datované dnem 10.11.2016. 

-  (dále jen „Dílo“); 
 

- tímto bezúplatně souhlasím s poskytnutím, resp. přímo poskytuji Dílo k výhradnímu užití MZe 
a subjektům určeným MZe a tudíž souhlasím s poskytnutím, resp. přímo poskytuji MZe 
výhradní licenci k výkonu práva duševního vlastnictví všemi způsoby a v neomezeném 
rozsahu po celou dobu jeho platnosti, tj. bez územního, věcného, množstevního, typového 
nebo jiného omezení (dále jen „Licence“); 
 

- jsem srozuměn a výslovně souhlasím s oprávněním MZe k výkonu práv z duševního 
vlastnictví k Dílu, zejména majetkových práv autorských k Dílu, s tím, že MZe má mé svolení 
toto bez dalšího částečně i úplně postoupit třetí osobě či udělit třetí osobě podlicenci, 
tj. postoupit oprávnění či podlicencovat subjektům určeným MZe; 
 

- poskytuji, resp. poskytuje se Licence výhradní, nemám právo poskytnout Licenci či jinou 
licenci k Dílu třetí osobě, nebudu Dílo žádným způsobem užívat a zdržím se výkonu práva, 
ke kterému jsem udělil Licenci či byla udělena Licence; 
 

- uděluji souhlas MZe, aby nejen Dílo užívalo, ale i aby je dokončilo, zveřejnilo, zpracovalo, 
upravovalo, spojovalo s jinými díly, zařazovalo do díla souborného i aby na jeho základě 
vytvořilo nové dílo nebo aby Dílo nechalo zpracovat, upravit, spojit či zařadit nebo na jeho 
základě vytvořit nové dílo; 

 
- je zcela na vůli MZe, zda a event. jak bude využívat Licenci, zda zveřejní či nezveřejní Dílo 

a zda je bude či nebude užívat, přičemž nezveřejnění Díla či jeho neužívání nelze považovat 
za nevykonávání či nedostatečné vykonávání majetkových práv k Dílu a nezakládá mi žádné 
další nároky; 
 

- mé veškeré nároky vůči MZe a subjektům určeným MZe z Díla nebo jiným subjektům 
zapojeným do transakce poskytnutí Licence pro MZe, z práv k Dílu nebo ve vztahu k Dílu 
a jeho užití nebo k Licenci se zcela, řádně, včas a v plném rozsahu vypořádávají zaplacením 
celkové ceny díla v intencích čl. 6. 2. Smlouvy a já nemám nárok na žádnou další úplatu nebo 
odměnu v souvislosti s Dílem; 
 

- nejsem si vědom žádných právních ani skutkových okolností, které by vylučovaly, 
komplikovaly či nějak ohrožovaly udělení této výhradní a neomezené Licence MZe nebo které 
by byly v rozporu s výše uvedeným užitím Díla ze strany MZe či subjekty určenými MZe. 
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- jsem si vědom, že MZe má záměr Dílo, resp. Licenci, intenzivně a dlouhodobě užívat pro své 

projekty a že spoléhá na pravost, úplnost, platnost a dlouhodobou účinnost tohoto prohlášení. 
 

 
V Jindřichově Hradci dne.27.7.2016 
 
 
 
 
__________________ 
Spoluautor2 
 
 
projektová firma Atelier A 02 spol. s r.o., coby zaměstnavatel Spoluautora2 vykonávající majetková 
práva Spoluautora2  tímto potvrzuje, že si je vědoma smlouvy mezi Českou republikou – 
Ministerstvem zemědělství a zhotovitelem vybraným v rámci veřejné zakázky ze dne 27.7.2016 čj. 
37320/2016-MZE-12131, jejímž předmětem bylo mimo jiné vypracování Díla Spoluautorem2, který je 
zaměstnancem projektové firmy, a projektová firma souhlasí s poskytnutím výhradní licence či přímo 
poskytuje výhradní licenci k dílu České republice – Ministerstvu zemědělství v rozsahu výše 
uvedeném. 
 
 
V Jindřichově Hradci dne 27.7.2016 
 
 
 
 
__________________ 
 zaměstnavatel Spoluautora2 
 
 
 
 
MZe tímto prohlašuje, že 
 
- prohlášení Spoluautora2 bere souhlasně na vědomí a  
 
- přijímá veškerá z něho plynoucí licenční oprávnění,  
 
čímž dochází k uzavření výhradní bezúplatné licenční smlouvy ohledně Díla, resp. pro jeho užití MZe 
a subjekty určenými MZe bez územního, věcného, množstevního, typového či jiného omezení, a to po 
celou dobu platnosti příslušných práv k Dílu. 
 
V Praze dne 7.7.2016 
 
 
 
 
 
_________________________ 
MZe 

 

 

 

 
 


