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SMLOUVA O VYTVOŘENÍ AUTORSKÉHO DÍLA A LICENČNÍ SMLOUVA

č. ev. [XY] 

1. [Jméno Příjmení, vč. titulů] 
narozen/a DD. MM. RRRR 
bytem na adrese [Ulice ČP, PSČ Město] 
 

kontaktní adresa: [Ulice ČP, PSČ Město] 
kontaktní e-mailová adresa: [xxx@xxx.xx] 

 
------------------------------ALTERNATIVNĚ V PŘÍPADĚ PRÁVNICKÉ OSOBY-------------------------------- 
 
[Obchodní firma] 
se sídlem na adrese [Ulice ČP, PSČ Město] 
IČ XXXXXXXX, DIČ XXXXXXXXXX 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v [Město] pod sp. zn. 
XXXXXX 
zastoupená [Jméno Příjmení + funkce pověřené osoby] 

 
kontaktní adresa: [Ulice ČP, PSČ Město] 
kontaktní osoba: [Jméno Příjmení + funkce osoby] 
kontaktní e-mailová adresa: [xxx@xxx.xx] 

 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
a 

 
2. Masarykova univerzita  

se sídlem na adrese Žerotínovo nám. 617/9, 602 00 Brno 
IČ 00216224, DIČ CZ 00216224 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších 
předpisů, nezapisovaná do veřejného rejstříku 
zastoupená [Jméno Příjmení vedoucího HS/Jméno Příjmení + funkce pověřené osoby] 

 
kontaktní adresa: [Ulice ČP, PSČ Město] 
kontaktní osoba: [Jméno Příjmení + funkce osoby] 
kontaktní e-mailová adresa: [xxx@xxx.muni.cz] 

 
(dále jen „Objednatel“) 

 
(dále společně též jako „Smluvní strany“) 

 
uzavřely ve smyslu § 2358 a násl., § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o vytvoření díla a licenční smlouvu 
(dále jen „Smlouva“): 

1. Předmět a účel Smlouvy 

1.1 V této Smlouvě se Dílem rozumí autorské dílo v podobě vědecké monografie/odborného 
článku/kapitoly v odborné knize/příspěvku s názvem [Název], které má být vytvořeno 
na základě této Smlouvy a jehož autorem bude [Jméno Příjmení autora - zaměstnanec MU, student 
MU, externí subjekt]. 

 
--------------------------------ALTERNATIVNĚ V PŘÍPADĚ SPOLUAUTORŮ----------------------------------- 
 
V této Smlouvě se Dílem rozumí autorské dílo v podobě vědecké monografie/odborného 
článku/kapitoly v odborné knize/příspěvku s názvem [Název], které má být vytvořeno 
na základě této Smlouvy a jehož spoluautory budou jsou: 
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a) [Jméno Příjmení autora - zaměstnanec MU, student MU, externí subjekt], 

b) [Jméno Příjmení autora - zaměstnanec MU, student MU, externí subjekt]. 

1.1 Účelem této Smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti mezi Smluvními stranami 
při provádění, jakož i užití a zveřejnění Díla. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje řádně a včas vytvořit Dílo prosté autorskoprávních nebo jiných právních 
vad, jakož i prosté jakýchkoli jiných vad, například vad formálních nebo obsahových (věcných 
vad), pro Objednatele a k Dílu udělit Objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít, to vše 
za podmínek stanovených touto Smlouvou. 

1.3 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas provedené Dílo bez vad cenu 
a za poskytnuté oprávnění k výkonu práva Dílo užít odměnu a Dílo zveřejnit v podobě 
elektronické publikace/hmotných rozmnoženin, to vše za podmínek stanovených touto 
Smlouvou. 

1.4 Smluvní strany předpokládají zveřejnění Díla v rámci ediční řady Objednatele nesoucí označení 
[označení ediční řady]. O konečném zařazení Díla do příslušné ediční řady, popř. zveřejnění mimo 
ediční řadu, rozhoduje Objednatel. 

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že jeho volnost uzavřít tuto Smlouvu, a tedy i udělit oprávnění k výkonu 
práva vytvářené Dílo užít, jakož i souhlas s jeho zveřejněním, není nijak omezena, ani vyloučena. 

 
--------------------------------ALTERNATIVNĚ V PŘÍPADĚ SPOLUAUTORŮ----------------------------------- 
 

 Zhotovitel prohlašuje, že se společně s ostatními spoluautory vytvářeného Díla, resp. 
s vykonavateli majetkových autorských práv (tj. např. zaměstnavatelem či zaměstnavateli 
ostatních spoluautorů) k Dílu, jednomyslně rozhodli Dílo vytvořit a poskytnout Objednateli 
oprávnění k užití vytvářeného Díla za podmínek ujednaných v této Smlouvě a souhlasí s jeho 
zveřejnění Objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že jej ostatní spoluautoři vytvářeného Díla, resp. 
vykonavatelé majetkových práv k vytvářenému Dílu, pověřili a zplnomocnili k obstarání všech 
záležitostí ve věci užití a zveřejnění Díla podle této Smlouvy, a to i k provedení autorských 
korektur, resp. potvrzení jejich provedení Objednateli, a že tyto své závazky z toho pověření 
a zplnomocnění vyplývající Zhotovitel přijal; jednotlivé dohody zachycující vůli spoluautorů 
k takovému jednání tvoří přílohy této Smlouvy.  

 
------------------------------ALTERNATIVNĚ V PŘÍPADĚ PRÁVNICKÉ OSOBY-------------------------------- 
 

 Zhotovitel prohlašuje, že je zaměstnavatel autora/spoluautorů, a tedy ve smyslu § 58 zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vykonavatelem majetkových autorských práv 
k jím/jimi vytvořeným dílům a prohlašuje, že jeho volnost uzavřít tuto Smlouvu, a tedy i udělit 
oprávnění k výkonu práva Dílo užít, jakož i souhlas s jeho zveřejněním, není nijak omezena. 

2. Forma, rozsah a obsah Díla 

2.1 Zhotovitel se zavazuje vytvořit Dílo dle konceptu, který bude dohodnut mezi Zhotovitelem 
a Objednatelem v elektronické písemné formě. Tento koncept je možné měnit pouze se souhlasem 
obou Smluvních stran. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude odpovídat standardům dohodnutým mezi Zhotovitelem 
a Objednatelem. 

2.3 Dílo bude mít rozsah min. XY a max. XY normostran, přičemž normostranou se rozumí 1800 
znaků. Součástí Díla bude i: 

a) [výčet jednotlivých položek Díla jako abstrakt, anotace, přehled zdrojů apod.], 

b) [výčet jednotlivých položek Díla jako abstrakt, anotace, přehled zdrojů apod.]. 

2.4 Nedodržení sjednaného rozsahu Díla je přípustné pouze s předchozím výslovným schválením 
Objednatele dohodnutým v elektronické písemné formě. V případě nedodržení sjednaného 
rozsahu je Objednatel oprávněn ve lhůtě dle čl. 3.2 Smlouvy vyzvat Zhotovitele prostřednictvím 
kontaktní e-mailové adresy k úpravě rozsahu na sjednaný se lhůtou do 30 dnů ode dne zaslání 
takové výzvy. 
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2.5 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost formou konzultace technických 
a formálních náležitostí Díla. 

3. Termín odevzdání a předání Díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje odevzdat dokončené Dílo prosté autorskoprávních nebo jiných právních 
vad, jakož i prosté jakýchkoli jiných vad, například vad formálních nebo obsahových (věcných 
vad) Objednateli nejpozději do DD. MM. RRRR, a to v elektronické podobě ve formátu [specifikace 
formátu] zasláním na kontaktní e-mailovou adresu Objednatele. 

3.2 Objednatel je povinen ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne odevzdání Díla dle čl. 3.1 Smlouvy 
potvrdit odevzdání Díla, a to prostřednictvím kontaktní e-mailovou adresy Zhotovitele. 

3.3 Objednatel se ve lhůtě do 25 pracovních dní ode dne odevzdání Díla prostřednictvím kontaktní e-
mailové adresy Objednatele vyjádří, zda je přijímá nebo je vrací k přepracování. V případě vrácení 
k přepracování zároveň Objednatel Zhotovitele stejnou formou vyzve k odstranění vad ve 
stanovené přiměřené lhůtě, která musí činit minimálně 30 pracovních dní od zaslání takové výzvy 
Zhotoviteli.   

3.4 K předání Díla dochází zasláním potvrzení Objednatele Zhotoviteli o jeho přijetí v elektronické 
písemné formě na kontaktní e-mailovou adresu Zhotovitele. 

3.5 Smluvní strany sjednávají, že Dílo je provedeno okamžikem předání dle článku 3.4 Smlouvy. 

4. Autorská korektura 

4.1 Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli provést autorskou korekturu. Zhotovitel je oprávněn 
a povinen provést autorskou korekturu Díla připraveného ke zveřejnění bez zbytečných prodlev. 
Objednatel je oprávněn stanovit Zhotoviteli k provedení autorské korektury přiměřenou lhůtu 
odpovídající rozsahu Díla, minimálně však XX pracovních dnů. 

4.2 Nedodrží-li Zhotovitel stanovenou lhůtu určenou k provedení autorské korektury, nebo jestliže 
autorská korektura nebude provedena, má Objednatel právo zveřejnit Dílo bez jejího provedení 
nebo od Smlouvy odstoupit. 

4.3 Neumožní-li Objednatel provedení autorské korektury, je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy 
odstoupit. 

5. Zveřejnění díla 

5.1 Objednatel se zavazuje zveřejnit Dílo na svůj účet nejpozději do 12 měsíců ode dne předání Díla 
ve smyslu čl. 3.4 Smlouvy. Nebude-li Dílo zveřejněno v této lhůtě, je Zhotovitel oprávněn 
od Smlouvy odstoupit, pokud se Smluvní strany písemnou formou nedohodnou jinak. 

5.2 V případě, že nedodržení lhůty dle předchozího odstavce bylo způsobeno okolnostmi objektivního 
charakteru, spočívajícími zejména v nutnosti dalších úprav Díla, není Zhotovitel oprávněn od 
Smlouvy dle předchozího odstavce odstoupit. 

5.3 Objednatel je oprávněn rozhodovat o všech náležitostech technické a grafické povahy Díla, 
a to i při jeho zveřejnění. 

5.4 Objednatel je oprávněn v přiměřeném rozsahu užít části odevzdaného Díla pro propagační 
a marketingové účely, a to i přede dnem jeho zveřejnění. Odměna za takové užití částí Díla je 
zahrnuta ve sjednané odměně dle čl. 7. Smlouvy. 

6. Licence 

6.1 Zhotovitel uděluje Objednateli výhradní/nevýhradní, územně a množstevně neomezené 
oprávnění k výkonu práva Dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě (včetně 
jeho překladů), a to všemi způsoby užití Díla známými v době uzavření Smlouvy, zejména 
rozmnožováním, rozšiřováním a sdělováním Díla veřejnosti, samostatně nebo v souboru anebo 
ve spojení s jiným dílem (dále jen „Licence“). 

 
---------------------------------ALTERNATIVNĚ V PŘÍPADĚ OMEZENOSTI------------------------------------ 
 
Zhotovitel uděluje Objednateli výhradní/nevýhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užít 
v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě (včetně jeho překladů), a to všemi způsoby 
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užití Díla známými v době uzavření Smlouvy, zejména rozmnožováním, rozšiřováním 
a sdělováním Díla veřejnosti, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem, 
územně/množstevně/územně a množstevně omezené následujícím způsobem: 

a) [specifikace omezení na území a počet výtisků], 
b) [specifikace omezení na území a počet výtisků]. 

(dále jen „Licence“). 

6.2 Vzhledem k výhradnosti poskytnuté Licence bere Zhotovitel na vědomí, že není oprávněn Dílo 
v rozsahu poskytnuté Licence sám užít, ani poskytovat třetím osobám oprávnění k výkonu práva 
dílo užít. 

 
-------------------------------ALTERNATIVNĚ V PŘÍPADĚ VÝJIMKY K UŽITÍ---------------------------------- 
 
I přes výhradnost poskytnuté Licence je Zhotovitel oprávněn Dílo užít, avšak pouze [specifikace 
takového užití např. v případě zpřístupnění Díla či jeho náhledu na svých webových stránkách]; 
Zhotovitel je přitom povinen náležitým umístěním u takto užitého Díla informovat [specifikace 
subjektů, vůči kterým směřuje informační povinnost] o existenci výhradní licence s Objednatelem. 
Nadále platí zákaz poskytovat třetím osobám oprávnění k výkonu práva Dílo užít. 

6.3 Licence se uděluje na dobu trvání majetkových práv k Dílu/na dobu určitou, a to do DD. MM. 
RRRR. 

6.4 Objednatel má právo oprávnění tvořící součást Licence poskytnout třetí osobě či osobám, zcela 
nebo zčásti, úplatně či bezúplatně, a to v neomezeném počtu. 

6.5 Objednatel má právo zcela nebo zčásti postoupit Licenci kterékoli třetí osobě a tato třetí osoba 
neomezeně dále, k čemuž uděluje Zhotovitel souhlas. 

6.6 Objednatel není povinen Licenci využít; zejména není povinen v případě licence k užití 
a zveřejnění Díla v podobě elektronické publikace využít licenci k užití a zveřejnění Díla 
v časopise/v podobě knižní publikace a naopak. 

6.7 V případě licence k užití a zveřejnění Díla v podobě elektronické publikace Licence pokrývá 
všechny existující způsoby užití díla v elektronické podobě; za účelem změny elektronického 
formátu díla či vytvoření audioknihy je Objednatel oprávněn dílo zpracovat tvůrčím i netvůrčím 
způsobem, upravit či změnit. 

6.8 Zhotovitel souhlasí se zařazením Díla do specializovaných vědeckých plnotextových, 
bibliografických a abstraktových databází dle uvážení Objednatele; za tímto účelem bude 
provozovateli takových databází poskytnuta Objednavatelem podlicence v příslušném a 
nezbytném rozsahu. 

6.9 Zhotovitel souhlasí s tím, že k Dílu bude od jeho zveřejnění činěna veřejná nabídka na uzavření 
licenční smlouvy ve smyslu § 2371 Občanského zákoníku formou tzv. veřejných licencí, s odkazem 
na veřejně dostupné licenční podmínky Creative Commons [verze a varianta s odkazem]. 

6.10 Objednatel je oprávněn rozhodovat o veškerých náležitostech technické a grafické povahy Díla, 
a to i při jeho zveřejnění, jakož i o náležitostech případných doprovodných textů. 

7. Cena za Dílo a odměna za Licenci 

7.1 Vzhledem k bezúplatnosti Licence se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli pouze cenu za Dílo 
provedené bez vad ve výši XY,- Kč (slovy XY korun českých) bezhotovostním převodem 
na bankovní účet č. XXX-XXXXXXXXXX/XXXX vedený u společnosti [Obchodní firma banky], a.s. ve 
lhůtě do 30 dnů od jeho publikování. 

 
--------------------------ALTERNATIVNĚ V PŘÍPADĚ JEDNORÁZOVÉ ODMĚNY----------------------------- 
 
Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu za Dílo provedené bez vad a odměnu za udělení 
Licence ve výši XY,- Kč (slovy XY korun českých) bezhotovostním převodem na bankovní účet č. 
XXX-XXXXXXXXXX/XXXX vedený u společnosti [Obchodní firma banky], a.s. ve lhůtě do 30 dnů od 
jeho publikování (dále jen „Odměna“). Odměna zahrnuje i úplatu za souhlas s možností Smlouvu 
postoupit. 
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-------------------------ALTERNATIVNĚ V PŘÍPADĚ PROCENTUÁLNÍ ODMĚNY---------------------------- 
 
Cena za provedení Díla a odměna za udělení Licence Objednateli dle této Smlouvy bude hrazena 
Zhotoviteli bezhotovostním převodem na bankovní účet č. XXX-XXXXXXXXXX/XXXX vedený 
u společnosti [Obchodní firma banky], a.s., přičemž bude stanovena v závislosti na počtu 
prodaných rozmnoženin Díla a bude činit XY % (slovy XY procent) z násobku počtu prodaných 
a zaplacených rozmnoženin Díla a prodejní ceny jedné rozmnoženiny Díla bez DPH, kterou 
Objednatel obdržel od třetích osob, po odečtení všech poskytnutých slev (dále jen „Odměna“). 
Odměna zahrnuje i úplatu za souhlas s možností Smlouvu postoupit. 

7.2 ad ALT: Nabyvatel se zavazuje uhradit Poskytovateli zálohu Odměny ve výši XY,- Kč (slovy XY 
korun českých) bezhotovostním převodem na bankovní účet č. XXX-XXXXXXXXXX/XXXX vedený u 
společnosti [Obchodní firma banky], a.s. ve lhůtě do XY dnů od zveřejnění Díla. 

7.3 ad ALT: Objednatel oznámí Zhotoviteli na kontaktní e-mailovou adresu výši Odměny za příslušné 
kalendářní pololetí a Zhotovitel následně vystaví Objednateli daňový doklad v podobě faktury 
na částku Odměny vč. DPH v zákonné výši, se splatností dvou měsíců následujících po dni doručení 
daňového dokladu Objednateli. 

7.4 ad ALT: Odměna bude vyplácena vždy za příslušné kalendářní pololetí, a to se splatností ve lhůtě 
dvou kalendářních měsíců následujících po skončení příslušného kalendářního pololetí. První 
splátka Odměny bude vyplacena po skončení kalendářního pololetí, ve kterém bylo Dílo 
zveřejněno. 

7.5 ad ALT: Objednatel na požádání Zhotovitele umožní nahlédnutí do výkazů prodeje Díla vedené 
Objednatelem za účelem ověření správnosti výpočtu Odměny, a to minimálně dvakrát 
za kalendářní rok. 

8. Další ujednání 

8.1 V rámci editorských prací či recenzního řízení je Zhotovitel oprávněn na Díle provést autorské 
korektury, jejichž zapracování potvrdí prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na Kontaktní e-
mailovou adresu Objednatele. 

8.2 Objednatel je povinen opatřit rozmnoženiny Díla na obvyklém místě doložkou výhrady 
autorského práva obsahující značku ©, údaj o nositeli autorského práva a rok prvního zveřejnění 
Díla. Tato výhrada zní takto: © Masarykova univerzita, [Jméno Příjmení studentů MU], 
[Jméno Příjmení spoluautorů mimo MU], [rok]. 

8.3 V případě užití Díla rozšiřováním se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli na své náklady 
[počet kusů] ks rozmnoženin Díla do 30 dnů od zveřejnění Díla, a to doručením na kontaktní 
adresu Zhotovitele/umožněním si ho vyzvednout na kontaktní adrese Objednatele. Tyto 
rozmnoženiny, zahrnující i rozmnoženiny pro případné spoluautory Díla, nejsou zahrnuty 
do nákladu Díla. 

9. Vzájemné poskytování informací 

9.1 Smluvní strany jsou povinny se s předstihem vzájemně informovat o veškerých skutečnostech, 
které by mohly být významné pro plnění závazků Smluvních stran vyplývajících z této Smlouvy, 
a to vždy neprodleně poté, co se takovou skutečnost některá ze Smluvních stran dozví. Smluvní 
strany si přitom jsou vědomy toho, že neučiní-li tak, odpovídají za újmu, která by porušením této 
právní povinnosti vznikla.  

10. Povinnost mlčenlivosti 

10.1 Veškeré údaje získané při realizaci této Smlouvy jsou údaji důvěrnými. Žádná Smluvní strana 
proto v souladu s § 1730 Občanského zákoníku neprozradí třetí osobě, ani nepoužije nebo 
nevyužije pro jakýkoli účel žádné údaje, pokud by tímto druhé Smluvní straně měla nebo mohla 
vzniknout jakákoli újma na majetku, zájmech nebo dobrém jméně. 

11. Závěrečná ustanovení 

11.1 Jednotlivé přílohy tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

11.2 Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky. 
To platí též pro případný vznik vedlejších ujednání o zajištění či utvrzení dluhů vzniklých z této 
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Smlouvy. 

11.3 Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k Dílu a nahrazuje 
veškerá předchozí ujednání ohledně Díla. 

11.4 Vztahy vyplývající z této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky. 

11.5 Souhlas postoupené Smluvní strany k převodu práv a povinností ze Smlouvy nebo z její části třetí 
osobě lze udělit pouze písemně. 

11.6 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným nebo neúčinným, nezpůsobuje 
to neplatnost ani neúčinnost ostatních ustanovení této Smlouvy a otázky, které jsou předmětem 
takového ustanovení neplatného nebo neúčinného, budou posuzovány podle úpravy obsažené 
v obecně závazných právních předpisech, které svým účelem nejlépe odpovídají předmětu úpravy 
ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

11.7 Smlouva je vyhotovena v [XY] stejnopisech s platností originálu; Poskytovatel obdrží jeden 
stejnopis, Nabyvatel stejnopisy dva (z toho jeden pro potřeby nakladatelství Munipress). 

11.8 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva zachycuje úplný projev jejich vůle a že nic nechybí 
k jeho doplnění. Zejména prohlašují, že zde vyjma ustanovení této Smlouvy není žádných dohod o 
zajištění ani utvrzení dluhů z této Smlouvy. 

11.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu pozorně přečetly a že je jim její obsah jasný 
a srozumitelný. 

 

Zhotovitel/za Zhotovitele 
místo:  
datum:  
 
 

__________________________________________ 
jméno:  
funkce (v případě PO):  

za Objednatele 
místo:  
datum:  
 
 

__________________________________________ 
jméno:  
funkce:  

 
          


