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Mgr. Bc. Žaneta Radimecká, IČ: 08993033 se sídlem: Ostrov 256, 561 22 

https://uciteleucitelum.cz/ 

LICENČNÍ PODMÍNKY 
PRO POSKYTOVÁNÍ LICENCE PROVOZOVATELI WEBOVÉ STRÁNKY WWW.UCITELEUCITELUM.CZ, Mgr. Bc. Žanetě Radimecké, 

IČO: 08993033, se sídlem Ostrov 256, 561 22 
 

 

I. Definice 

1. V rámci těchto Podmínek budou mít níže uvedené pojmy následující význam: 

a. Autor znamená osobu, která uzavřela Licenční smlouvu s Provozovatelem a vložila Materiál na Web; 

b. Autorský zákon znamená zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů; 

c. Cena Podlicence znamená cenu, kterou jednotlivý Uživatel zaplatí za poskytnutí Podlicence Provozovatelem, avšak pro účely těchto Podmínek bez 

daně z přidané hodnoty; 

d. Dílo znamená autorské dílo Autora, jehož obsah je zachycen na Materiálu, k němuž Autor poskytuje Licenci dle Licenční smlouvy; 

e. Licence znamená oprávnění Provozovatele k výkonu všech majetkových autorských práv Autora k Dílu, a to za podmínek Licenční smlouvy; 

f. Licenční smlouva znamená licenční smlouvu ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. OZ uzavřenou prostřednictvím Webu, na základě které Autor 

poskytuje Provozovateli licenci k užívání autorských práv k Dílu, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky;   

g. Materiál znamená výukový nebo jiný materiál, který byl Autorem předán prostřednictvím Webu Provozovateli a na němž je zachyceno Dílo; 

h. Občanský zákoník nebo OZ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

i. Podlicence znamená podlicenci k Dílu ve smyslu ustanovení § 2363 OZ; 

j. Podmínky znamená tyto licenční podmínky pro poskytování licence provozovateli webové stránky www.uciteleucitelum.cz , Mgr. Bc. Žanetě 

Radimecké, IČ: 08993033 se sídlem: Ostrov 256, 561 22; 

k. Provozovatel znamená Mgr. Bc. Žanetu Radimeckou, IČ: 08993033 se sídlem: Ostrov 256, 561 22 

l. Strany znamená společně Autora a Provozovatele; 

m. Uživatel znamená osobu, které Provozovatel udělí Podlicenci k užívání Materiálu; 

n. Web znamená internetovou stránku provozovanou Provozovatelem dostupnou na internetu na URL adrese www.uciteleucitelum.cz. 

 

II. Úvodní ustanovení 

1. Provozovatel uzavírá všechny Licenční smlouvy v souladu s těmito Podmínkami a právními předpisy ČR. Strany se dohodly, že Licenční smlouva se řídí těmito 

podmínkami. 

2. Autor prohlašuje, že se seznámil s Podmínkami, jejich obsah je mu znám a souhlasí, že tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Licenční smlouvy. 

3. Všechny změny těchto Podmínek musí být učiněny písemně ve formě dodatku a podepsány oběma Stranami. Změny nesplňující tuto podmínku nejsou platné.  

4. Licenční smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Autor vloží Materiál na Web a zpřístupní jej tím pro Provozovatele. 

 

III. Licence 

1. Na základě Licenční smlouvy poskytuje Autor Provozovateli Licenci k Dílu, a to v rozsahu a za podmínek níže uvedených, a Provozovatel za těchto podmínek 
Licenci přijímá a zavazuje se za poskytnutí Licence platit Autorovi Odměnu. 

2. Licence je poskytována  

a. jako výhradní;  

b. na dobu neurčitou; 

c. bez omezení územního rozsahu; 

d. bez množstevního omezení.  

3. Licence je udělena taktéž k rozmnožování Díla a k jeho rozšiřování mezi Uživatele prostřednictvím poskytování Podlicencí, k čemuž tímto dává Autor svůj 

výslovný souhlas. Provozovatel není oprávněn Dílo a/nebo jeho název jakkoli upravovat a měnit, spojovat je s jinými autorskými díly nebo jej zařazoval do 

díla souborného bez předchozího souhlasu Autora. 

4. Licence je Provozovateli poskytována ke všem způsobům užití Díla. Primárním účelem poskytnutí Licence je zveřejnění Materiálu na Webu, odkud bude po 

zaplacení Ceny Podlicence přístupný pro Uživatele. 

5. Rozhodnutí, zda Materiál bude zveřejněn na Webu, je zcela na uvážení Provozovatele, jako osoby odpovědné z provozu Webu. V případě, že nedojde ke 

zveřejnění Materiálu na Webu do 60 dní od uzavření Licenční smlouvy, Licenční smlouva automaticky zaniká (rozvazovací podmínka Licenční smlouvy ve 
smyslu § 548 odst. 2 věta druhá OZ). 

6. Provozovatel je oprávněn postoupit Licenci třetí osobě. 

 

IV. Odměna 

7. Strany prohlašují, že hlavním účelem uzavření Licenční smlouvy je uzavírání smluv o poskytnutí Podlicence Uživatelům. Za tímto účelem je nezbytné, aby 

Provozovatel na Webu zveřejňoval náhledy Materiálu, k čemuž Autor tímto dává svůj výslovný souhlas a prohlašuje, že oprávnění k takovému zveřejnění Díla 

(respektive jeho části) je součástí Licence a nebude za něj ze strany Autora požadována žádná odměna ani náhrada. 

8. Odměna Autora za poskytnutí Licence je závislá na výnosech z využití Licence. Využití Licence, za které může vzniknout nárok na odměnu spočívá výhradně 

v poskytnutí Podlicence Uživateli. Výše odměny Autora činí 85% z Ceny Podlicence (a DPH v příslušné výši). Nárok na odměnu Autorovi vzniká v okamžiku, 
kdy je na bankovní účet Provozovatele připsána Cena Podlicence zaplacená Uživatelem případně kdy je z kreditu Uživatele (vedeného ve prospěch Uživatele 

Provozovatelem na Webu) odečtena příslušná Cena Podlicence a DPH v příslušné výši. 

9. Splatnost odměny nastává vždy k pátému pracovnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž Autorovi vznikl nárok na odměnu.  

10. Cena Podlicence je určována Autorem. Autor je oprávněn udělit Provozovateli pokyn ke změně Ceny Podlicence jednou za dva měsíce. Účinnost změny Ceny 
Podlicence nastane k okamžiku provedení změny Ceny Podlicence na Webu, kterou Provozovatel provede do 20 dní od doručení pokynu ke změně Ceny 

Podlicence. Autor bere na vědomí, že k Ceně Podlicence bude za účelem poskytnutí Podlicence připočtena DPH v zákonné výši, avšak výše odměny Autora je 

vypočtena z Ceny Podlicence bez DPH. 

11. Autor nemá právo na kontrolu účetních záznamů a jiné dokumentace Provozovatele dle ustanovení § 2366 OZ.  
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V. Prohlášení Autora 

1. Autor prohlašuje, že: 

a. Dílo je výsledkem jeho samostatné tvůrčí činnosti a je jeho autorským dílem ve smyslu ustanovení § 2 Autorského zákona; 

b. Dílo nemá žádné právní vady, zejména že k Dílu nemá žádná práva duševního vlastnictví (osobnostní ani majetková) žádná třetí osoba; 

c. Dílo není zaměstnaneckým dílem ve smyslu ustanovení § 58 Autorského zákona; 

d. neudělil licenci k užívání Díla žádné třetí osobě, ani nepřevedl jakákoli práva k Dílu jakýmkoli jiným způsobem; 

e. v případě, že by se jakákoli třetí osoba domáhala vůči Provozovateli jakýchkoli skutečných či domnělých práv vyplývajících z jakéhokoli nakládání 

s Dílem Provozovatelem, Autor nahradí Provozovateli veškerou škodu, která Provozovateli vznikne v souvislosti s takovým uplatňováním práva třetí 

osobou, ať už bylo oprávněné či nikoli, a to včetně nákladů spojených s obranou proti takovému nároku třetí osoby; o takovém uplatnění práva třetí 
osobou Provozovatel Autora bez zbytečného odkladu informuje; 

f. veškeré údaje, které zadává do formulářů na Webu jsou pravdivé, a v případě, že dojde k jejich změně, je při dalším užití Webu změní.    

2. V případě, že by se jakékoli prohlášení Autora dle čl. V. odst. 1 těchto podmínek ukázalo jako nepravdivé, neúplné, klamavé či zavádějící, je Autor povinen, 

pokud je to možné, uvést do třiceti dní od doručení výzvy Provozovatele skutečnost do souladu s takovým prohlášením. Nedojde-li k nápravě nebo není-li 
náprava fakticky možná, je Autor povinen k náhradě škody způsobené Provozovateli nesouladem takového prohlášení se skutečností. 

 

VI. Ukončení smlouvy 

1. Autor má právo vypovědět tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2370 OZ. 

2. Strany se dohodly, že ukončením Licenční smlouvy ani zánikem Licence nebudou dotčena práva Uživatelů vzniklá na základě Podlicence poskytnuté v souladu 
s příslušnou Licenční smlouvou.  

 

VII. Další ujednání 

1. Práva Provozovatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

2. Provozovatel neodpovídá za zneužití účtu Autora vedeného na Webu, pokud k němu dojde v důsledku přístupu do tohoto účtu třetí osobou, která získá 
přístupové údaje k tomuto účtu jinak než v důsledku zaviněného jednání Provozovatele.  

3. Provozovatel je oprávněn odstranit dříve uveřejněný Materiál (resp. jeho náhled) z Webu. Autor s tímto oprávněním Provozovatele souhlasí a prohlašuje, že 

tím nedochází k žádnému zásahu do jeho práv. V případě, že je Materiál z Webu odstraněn na dobu delší než 60 dní, Licenční smlouva uzavřená k udělení 

Licence k Dílu zachycenému v takovém Materiálu automaticky zaniká.  

4. Nakládání s osobními údaji Autora se řídí příslušnými právními předpisy. Detaily jsou dostupné na https://uciteleucitelum.cz/ochrana-osobnich-udaju. 

5. Autor byl před uzavřením Licenční smlouvy Provozovatelem seznámen se skutečností,  

a. že mu nesvědčí oprávnění odstoupit od Licenční smlouvy na základě ustanovení § 1829 odst. 1 OZ, neboť Licenční smlouva je smlouvou o dodání 

digitálního obsahu, který nebyl dodán na hmotném nosiči ve smyslu ustanovení § 1837 písm. l) OZ; 

b. že náklady komunikace s Provozovatelem jdou k jeho tíži a řídí se sazbami jeho dodavatele internetového připojení.    

VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztah dle této Licenční smlouvy se řídí právním řádem České republiky s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a kolizních 

ustanovení. 

2. Licenční smlouva je uzavřena na dobu neurčitou 

3. Strany se podrobí výlučné jurisdikci českých soudů, přičemž místně příslušným soudem je věcně příslušný soud, v jehož obvodu má sídlo Provozovatel. 

4. Kontaktní údaje pro komunikaci s Provozovatelem Mgr. Bc. Žaneta Radimecká, IČ: 08993033 se sídlem: Ostrov 256, 561 22, e-mail info@uciteleucitelum.cz, 

GSM +420 603 346 442. 

5. Jestliže se jakékoliv ustanovení Licenční smlouvy stane nebo ukáže být neplatným, protiprávním nebo nevymahatelným, platnost a vymahatelnost ostatních 

ustanovení tím nebude nikterak dotčena, pokud z povahy právního úkonu nebo jeho obsahu anebo okolností za nichž k němu došlo, nevyplývá, že tuto část 
nelze oddělit od ostatního obsahu Licenční smlouvy. Strany se zavazují takovéto neplatné, protiprávní nebo nevymahatelné ustanovení nahradit dohodou 

ustanovením platným, zákonným a vymahatelným, se stejným nebo alespoň podobným obchodním a právním smyslem, a to do čtrnácti (14) dnů po zjištění 

takovéto neplatnosti, protiprávnosti či jiné nevymahatelnosti. 

 

https://uciteleucitelum.cz/ochrana-osobnich-udaju
mailto:info@uciteleucitelum.cz

