
Standardizace CZ s.r.o. 

LICENČNÍ SMLOUVA 

uzavřená podle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 (dále jen „občanský zákoník“) 

 
Obchodní společnost 

Standardizace CZ s.r.o. 
se sídlem Obslužná 1148/35 
identifikační číslo: 03124029 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 227714 pro užití elektronické 
knihy (e-book)  zakoupené prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 

www.standardizace.cz 
(dále jen poskytovatel) 

a 

klient, který si zakoupil elektronickou verzi knihy Color Standard Offsetprint ve formátu PDF  

(dále jen nabyvatel)  

uzavírají tuto licenční smlouvu 

 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Poskytovatel je výlučným vlastníkem autorských práv (k elektronické knize Color Standard Offsetprint 

(distribuované ve formátu PDF), včetně souvisejících znalostí a vědomostí k jejich využití (dále také jen „dílo“). 

Poskytovatel je oprávněn dílem samostatně a bez jakýchkoliv omezení nakládat, a to bez právních vad 

takovéhoto jednání. 

1.2. Poskytovatel touto licenční smlouvou hodlá poskytnout nabyvateli oprávnění k výkonu práva 

autorského k užívání díla (dále také jen „licenci“). Nabyvatel má zájem získat od poskytovatele licenci 

v souladu a za podmínek ujednaných touto licenční smlouvou. 

  

2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této licenční smlouvy je poskytnutí oprávnění k výkonu práva autorského dílo užít všemi 

způsoby užití, jež povaha díla připouští v neomezeném rozsahu výhradně v jeho původní podobě. 

 

3. Rozsah užití licence 

3.1 Nabyvatel je oprávněn licenci užívat pouze samostatně, pokud zakoupil „single user“ licenci 

3.2 Nabyvatel je oprávněn licenci používat neomezeně, ale pouze v rámci společnosti, pro kterou byla 

zakoupena „multi user“ licence. 

3.3 Nabyvatel je oprávněn licenci užívat jen na území České republiky. 

 

4. Postoupení licence 

4.1 Nabyvatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele licenci postoupit třetí 

osobě, byť jen zčásti. Nabyvatel je povinen sdělit poskytovateli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, 

jakož i osobu postupníka. 
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5. Nevýhradní licence 

5.1 Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci jako licenci bevýhradní. Poskytovatel nemá právo 

poskytnout licenci třetí osobě po dobu, co výhradní licence trvá. 

 

6. Práva a povinnosti poskytovatele 

6.1 Poskytovatel poskytne nabyvateli bez zbytečného odkladu po uzavření této licenční smlouvy veškeré 

podklady a informace potřebné k výkonu licence. 

6.2 Poskytovatel poskytne nabyvateli bez zbytečného odkladu na vyžádání součinnost k právní ochraně 

jeho licence, dojde-li k ohrožení nebo porušení nabyvatelovy licence. 

 

7. Práva a povinnosti nabyvatele 

7.1 Nabyvatel není oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě.  

 

8. Právní bezvadnost 

8.1 Poskytovatel odpovídá nabyvateli za právní bezvadnost práv nabytých touto licenční smlouvou, tj. za 

to, že užitím díla podle této licenční smlouvy nemůže dojít k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani 

k jinému porušení právních předpisů, že případné majetkové nároky třetích osob byly vypořádány a nabyvateli 

v souvislosti s užitím díla nemohou vzniknout peněžité ani jiné povinnosti vůči třetím osobám.  

8.2 Poskytovatel odpovídá nabyvateli za škodu vzniklou v souvislosti s uplatněním práv třetích osob.  

8.3 Poskytovatel podpisem této licenční smlouvy výslovně prohlašuje, že jiná osoba než nabyvatel není 

oprávněna díla užít. 

 

9. Zánik licence 

9.1 Zánikem nabyvatele přechází práva a povinnost z této licenční smlouvy na jeho právního nástupce. 

 

10. Závěrečná ustanovení 

10.1 Tato licenční smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této licenční smlouvy nebo v 

souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník, a ostatními 

právními předpisy České republiky. 

 

 

V Praze dne 1. 2. 2021    

 


