
LICENČNÍ SMLOUVA

uzavřená mezi smluvními stranami dle § 2358 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku:

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Sídlo: Dubečská 900/10, CZ-10031 Praha 10,

zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 
231,

IČ: 26482789,

Kontaktní adresa: 

Metropolitan University Prague Press

CEJISS

Dubečská 900/10, CZ-10031, Praha 10

Zastoupená: Alešem Karmazinem, Ph.D., M.Sc. et M.Sc., šéfredaktorem CEJISS

(dále jen „MUP“)

a

Jméno

Bydliště: adresa

Rok narození: rok

(dále jen „Autor“)

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je poskytnutí licence k užití článku s pracovním názvem: název (dále jen „Dílo“) 
způsoby a v rozsahu dle této smlouvy. 

Spoluautoři: -----

Článek II. 

Práva a závazky smluvních stran

1. Autor je autorem Díla ve smyslu ustanovení §2 Autorského zákona. Autor prohlašuje, že je oprávněn 
tuto smlouvu uzavřít, že jejím uzavřením neporušuje práva třetích osob, ani že MUP užíváním Díla 
dle této smlouvy neporuší práva třetích osob. V případě, že Dílo je autorským dílem spoluautorů, pro-
hlašuje Autor, že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít i za všechny případné spoluautory v neomezeném 
rozsahu. 



2. Autor touto smlouvou uděluje MUP licenci ke zveřejnění Díla a k jeho zařazení do díla souborného a 
k jeho užití způsoby rozmnožování a rozšiřování, včetně elektronických rozmnoženin a elektronického 
způsobu šíření a sdělování Díla veřejnosti způsobem, že kdokoliv k němu může mít přístup na místě a 
v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí. MUP je dále oprávněna Dílo 
užívat a/nebo poskytnout třetím osobám ve shodě s licencí open access Uveďte původ – Nevyužívejte 
komerčně 4.0 (CC BY-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.cs). Součás-
tí licence je také oprávnění MUP provést jazykovou korekturu a případně i redakční editaci (redakční 
krácení), avšak za podmínky, že nebude změněn obsahový význam Díla. MUP je oprávněna za účelem 
propagace Díla nebo periodických publikací vydávaných MUP, případně internetových stránek těchto 
publikací a vydavatelství Metropolitan University Prague Press oprávněna užít i pouhé části Díla. 
Součástí udělené licence je i oprávnění MUP poskytnout podlicenci třetím osobám, zejména za účelem 
poskytnutí Díla do elektronických i jiných databází a zdrojů odborných článků.

3. Licence dle této smlouvy je udělena v rozsahu místně, množstevně a časově neomezeném. Licence dle 
této smlouvy je po dobu jednoho roku ode dne nabytí platnosti této smlouvy licencí výhradní a poté 
licencí nevýhradní. 

4. Licenci dle čl. II. odst. 2) a 3) této smlouvy není MUP povinna využít.

5. Autor poskytuje licenci dle čl. II. odst. 2) a 3) této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2366 odst. 1 písm. 
a) zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, bezúplatně. MUP se stává nabyvatelem licence dnem 
nabytí platnosti této smlouvy.

6. Autor může uložit kopii Díla v institucionálním či obdobném repozitáři dle své volby za účelem archi-
vace a vykazování.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou vzestupně číslovaných dodatků.

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání autorskoprávní ochrany. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s právní silou originálu. Každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom vyhotovení.

4. Tato smlouva se řídí českým právním řádem a případné spory budou rozhodovat věcně a místně pří-
slušné české soudy. 

V Praze dne datum

………………………………      ………………………………

za MUP         Autor


