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Příloha č. 1 Licenční podmínky k Rámcové 
Smlouvě o poradenství a poskytování služeb 

1. Objednatel: Organizace 

2. Poskytovatel: MANages, a.s. 

 
 

3. Předmět licenčních podmínek smlouvy 

Licenční podmínky se vztahují na plnění vzniklému z Rámcové Smlouvě o poradenství a poskytování 
služeb uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem (dále jen „Smlouva“). 
 

3.1. Licenční podmínky 

Poskytovatel uděluje Objednateli právo veškeré plnění vzniklé ze Smlouvy (dále jen „dílo“) užít dle 
podmínek uvedených v této příloze (dále jen „licence“). Licence je Poskytovatelem poskytována Objednateli 
jako: 

 Nevýhradní, tj. poskytovatel může licenci udělit libovolnému počtu dalších objednatelů. 

 Na dobu časově neomezenou. 

 Pro území všech zemí světa. 

 Bez práva dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. 

 Pro potřeby v rámci plnění veškerých právních povinností stanovených v oblastech Poskytovaných 
služeb a dalšími obecně závaznými právními předpisy dle následujících podmínek Užívání díla. 

 Práva užívání zůstávají Objednateli i poté, co přestane využívat služeb Poskytovatele. 
 
Odměna za licenci je zahrnuta v cenách placených Objednatelem Poskytovateli na základě Smlouvy. 
 

3.2. Užívání díla 

Objednatel se zavazuje užívat dílo v souladu s autorským zákonem: 

 Rozmnožování a rozšiřování tištěné nebo jiné grafické podoby díla je možné pouze pro plnění obecně 
závazných právních povinností Objednatele. 

 Rozmnožování a rozšiřování elektronické podoby díla třetí straně je možné pouze se souhlasem 
poskytovatele. 

 Vystavení díla na webu je možné pouze v podobě, která zbraňuje možnému dalšímu elektronickému 
rozmnožování, tj. používání formátu PDF se zakázaným kopírováním, PNG, GIF a JPEG. 

 Bez práva dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. 

 Objednatel má povinnost uvádět na všech formách díla jako autora Poskytovatele v podobě viditelného 
ochranného prvku: © . 

 Objednatel má právo měnit obsah díla v případě, že nebude zasahovat do odborného obsahu díla 

vytvořeného v rámci předmětu Smlouvy, tímto zásahem se však nemění práva Poskytovatele k dílu, 
ani závazek Objednatele ke způsobu užívání díla. Objednatel je oprávněn měnit formu díla. 

 Zasáhne-li nebo upraví-li Objednatel obsah díla v odborných oblastech Poskytovaných služeb, tak 
Poskytovatel neodpovídá za bezvadnost díla v rozsahu těchto zásahů a úprav a za soulad takto 
upraveného obsahu díla s obecně závaznými právními předpisy. 

 

3.3. Bezvadnost díla 

Poskytovatel odpovídá Objednateli za právní bezvadnost Díla, kterou se rozumí, že užitím Díla 
Objednatelem v rozsahu sjednaném touto smlouvou: 

 Nebudou neoprávněně zasažena autorská práva či jiná práva duševního vlastnictví třetích osob. 

 Nebudou neoprávněně zasažena ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob, např. právo na 
ochranu osobnosti fyzických osob a právo na ochranu dobré pověsti právnických osob. 

 Nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy. 
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