
Licenční smlouva 

uzavřená podle ustanovení § 2358 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen 

„občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

Poskytovatel: 

Název:                Společenstvo kominíků České republiky 

Sídlo:                 Učňovská 100/1, 19000 Praha - Hrdlořezy, okres : Hlavní město Praha 

IČ:                      16193563 

Údaje o zápisu v příslušném rejstříku:  Spolkový rejstřík 

 

Zastoupená: 

Jméno a příjmení:    Ing. JAROSLAV SCHŐN 

Funkce:                    Prezident 

 

Číslo účtu:              21730061/0100 

Nabyvatel: 

Jméno a příjmení:  

Adresa: ,  

IČ:  

 

Rok narození:  

Údaje o zápisu v příslušném rejstříku:  

 

Číslo účtu:  

 

II. Předmět smlouvy 
Poskytovatel poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v 

ujednaném rozsahu dle „SKČR pravidla užívání loga 2022“ a dokumentu 

„LOGOMANUAL_nahled“. 

 

III. Právo duševního vlastnictví k jehož výkonu se poskytuje licence 
Právem duševního vlastnictví se rozumí:    Logo Společenstva kominíků ČR 

 

IV. Rozsah licence 
Časový rozsah licence je:    na dobu 5–ti let ode dne podpisu 

Územní rozsah licence není stanoven. 

Množstevní rozsah licence není stanoven. 

 



V. Práva a povinnosti 
Nabyvatel je oprávněn právo duševního vlastnictví vykonávat pouze v rozsahu stanoveným v 

této smlouvě viz bod II. Předmět smlouvy.  

Nabyvatel není oprávněn udělit podlicenci k výkonu práva duševního vlastnictví ani 

licenci postoupit třetí osobě. 

Nabyvatel je povinen licenci využít. 

Poskytovatel nesouhlasí se zápisem licence do příslušného rejstříku. 

 

VI. Odměna 
Odměna za poskytnutí licence je dohodou sjednána na    0,- Kč. (bezplatně) 

 

VII. Sankce 
Pokud nabyvatel nesplní svoji povinnost vykonávat právo duševního vlastnictví pouze v 

rozsahu stanoveným touto smlouvou, zaplatí poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-

Kč. 

Zaplacením smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody. 

V případě prodlení s úhradou peněžitého dluhu je dlužník povinen uhradit věřiteli též zákonný 

úrok z prodlení, jehož výše je dle § 1970 občanského zákoníku stanovená nařízením vlády. 

Smluvní strany mezi sebou dále dle § 1806 občanského zákoníku ujednaly, že úrok z prodlení 

je možno požadovat i za prodlení s úhradou příslušenství pohledávky. 

 

VIII. Řešení sporů 
Smluvní strany se dle § 89a občanského soudního řádu dohodly na místní příslušnosti soudu 

prvního stupně takto. Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu okresní soud, bude 

spor mezi stranami rozhodovat Okresní soud v Praze 1. Pokud bude věcně příslušným k 

projednání sporu krajský soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Krajský soud v Praze. 

IX. Závěrečná ustanovení 
Právní vztah, který z této smlouvy vznikl, se v částech smluvně neupravených řídí občanským 

zákoníkem. 

Tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
 

V .....................            dne ...................... 

  

poskytovatel ......................................................... 

 

nabyvatel ........................................................... 

 


