
 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, IČ: 70883521, se sídlem Mostní 5139, 

760 01 Zlín, zastoupená doc. Ing. Anežkou Lengálovou, Ph.D., děkankou (dále jen „nabyvatel“) a jméno a 

příjmení autora, datum narození, bydliště a jméno a příjmení spoluautora, datum narození, bydliště (dále jen 

„autor“), se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto 

 

LICENČNÍM UJEDNÁNÍ 

 

(1) Předmětem tohoto ujednání je poskytnutí licence, tj. oprávnění k výkonu práva užít dílo 

specifikované níže, způsobem a v rozsahu tak, jak je dále uvedeno. Pro účely tohoto ujednání se 

dílem (dále také jako „dílo“) rozumí originální rukopisy studie autora jméno a příjmení autora a 

jméno a příjmení spoluautora, příspěvku Název studie kurzivou, finální verze ze dne 15. 

dubna/listopadu roku v časopise Sociální pedagogika, které dosud nebyly publikovány a které autor 

nepostoupil k publikování jinde. 

 

(2) Autor prohlašuje, že vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností dílo shora popsané. Autor 

prohlašuje, že při zpracovávání díla se sám nedostal do rozporu s právními předpisy, zejména s 

autorským zákonem a předpisy souvisejícími, a že je dílo dílem původním. Autor dále prohlašuje, 

že neposkytl třetí osobě výhradní oprávnění k užití díla v rozsahu licence dle tohoto licenčního 

ujednání. Autor dále prohlašuje, že si je vědom, že poskytnutím licence nabyvateli dle tohoto 

ujednání není dále oprávněn poskytnout oprávnění k užití díla v rozsahu licence poskytnuté 

nabyvateli dle tohoto ujednání třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu nabyvatele. V 

opačném případě může autor způsobit škodu na straně nabyvatele nebo na straně třetí osoby.  

 

(3) Tímto licenčním ujednáním autor poskytuje nabyvateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít 

(tj. licenci) zveřejněním díla specifikovaného v odst. 1) tohoto ujednání v časopise Sociální 

pedagogika. 

  

(4) Licence je poskytována neomezeně, celosvětově, pro celou dobu trvání autorských a majetkových 

práv k dílu. Licence se vztahuje i na veškeré jazykové verze díla. Strana, která bude mít zájem o 

zařazení příspěvku do speciálního čísla anglického vydání časopisu Sociální pedagogika, zajistí 

anglický překlad příspěvku. 

 

(5) Odborné jazykové korektury díla zajistí na svůj náklad nabyvatel. Autor je oprávněn přeložený text 

díla schválit před jeho zveřejněním. 

  

(6) Autor poskytuje nabyvateli oprávnění užít dílo bezúplatně, nebude-li v budoucnu dohodnuto 

písemně jinak. Autor není povinen hradit jakékoliv náklady spojené se zveřejněním díla. 

 

(7) Licence je poskytována jako výhradní. Autor je oprávněn postoupit tuto licenci třetí osobě a 

udělovat podlicence pouze po předchozím písemném souhlasu nabyvatele. Nabyvatel je oprávněn 

udělit podlicenci třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem autora, nedohodnou-li se 

strany jinak.  

 

(8) Licenční ujednání je sepsáno ve dvou vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení. Vztahy mezi stranami vzniklé a neupravené tímto ujednáním se řídí zák. 

č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném 

znění, popř. dalšími právními předpisy.  

 

(9) Licenční ujednání je uzavřeno podle svobodné a pravé vůle stran, s plným porozuměním jeho textu 

i důsledkům, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Ujednání nabývá platnosti a 

účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  

 

 

Ve [vložit místo] dne: Ve Zlíně dne:  

 

…………………………………     ………………………………..  

        autor            nabyvatel  


