
 

ŠKODA AUTO a.s.         S15                          INTERNAL 
 tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav II, Czech Republic                                Version CZ 06/21  
Id. No.: 00177041, Municipal Court in Prague B 332                                                                                    

Podmínky nakládání s právy duševního vlastnictví a právy k dílům s nehmotným výsledkem 

 
1. Autorská práva 

Pokud není výslovně písemně ujednáno jinak, Dodavatel poskytuje společnosti ŠKODA AUTO a.s. výlučná, 
časově, prostorově, množstevně a obsahově neomezená a přenosná práva k využívání všech autorských práv 
vytvořených Dodavatelem na základě objednávky/smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a společností ŠKODA 
AUTO a.s. (dále jen „Smlouva“) nebo v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.  
 
2.  Software 

Pokud Dodavatel poskytuje společnosti ŠKODA AUTO a.s. software a nebylo výslovně písemně ujednáno jinak, 
platí, že Dodavatel převádí na společnost ŠKODA AUTO a.s. výlučná, časově, prostorově, množstevně a obsahově 
neomezená a přenosná práva k softwaru vytvořenému Dodavatelem na základě Smlouvy nebo v souvislosti s 
plněním předmětu Smlouvy. 
 
3. Ostatní práva duševního vlastnictví a know how 

Ostatní práva duševního vlastnictví a know how vytvořená na základě Smlouvy nebo v souvislosti s plněním 
předmětu Smlouvy náleží společnosti ŠKODA AUTO a.s., tím není dotčeno právo na původcovství. Dodavatel tímto 
tato práva převádí společnosti ŠKODA AUTO a.s., která je přijímá a nabývá do svého vlastnictví. Pokud Dodavatel 
získá ve svůj prospěch zápis či udělení průmyslových práv, která dle Smlouvy náleží společnosti ŠKODA AUTO 
a.s., je povinen bez odkladu tato práva bezplatně převést na společnost ŠKODA AUTO a.s.. 
 
4. Právo na další nakládání s poskytnutými právy a s plněním dle Smlouvy 

Dodavatel je povinen společnost ŠKODA AUTO a.s. neprodleně písemně vyrozumět, pokud při plnění Smlouvy 
dojde k vytvoření předmětu duševního vlastnictví a předat jí veškeré podklady týkající se tohoto předmětu 
duševního vlastnictví. 
Společnost ŠKODA AUTO a.s. je oprávněna, nikoliv však povinna, práva poskytnutá na základě Smlouvy, jakož i 
plnění poskytnutá na základě Smlouvy (včetně děl s nehmotným výsledkem) užívat, zveřejnit, zpracovat, upravit, 
spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného, uvádět na veřejnost pod svým jménem, udělit sublicenci k jejich 
užití či převést právo výkonu veškerých majetkových práv na třetí osobu.  
Společnost ŠKODA AUTO a.s. je oprávněna užít plnění přijaté od Dodavatele na základě Smlouvy (včetně děl 
s nehmotným výsledkem) k jakémukoli účelu. 
Dodavatel není oprávněn užít plnění, které dle Smlouvy poskytl společnosti ŠKODA AUTO a.s. (včetně děl 
s nehmotným výsledkem), sám ani jej nesmí poskytnout žádné třetí osobě. Dodavatel je oprávněn použít veškerý 
materiál (fotografie, články atp., včetně materiálu nevyužitého) vzniklý v souvislosti s plněním této smlouvy pouze 
s předchozím výslovným souhlasem společnosti ŠKODA AUTO a.s. 
V případě ukončení Smlouvy je Dodavatel povinen poskytnout společnosti ŠKODA AUTO a.s. veškerý materiál, 
vzniklý v souvislosti s plněním Smlouvy, přičemž fotografie musí být ve vysokém rozlišení (high resolution) a texty 
v editovatelném formátu, případně ve formě otevřených tiskových dat. 
 
5. Odměna za poskytnutí práv duševního vlastnictví a práv k dílům s nehmotným výsledkem 

Pokud není výslovně písemně ujednáno jinak, je v ceně dle Smlouvy zahrnuta odměna za poskytnutí práv 
duševního vlastnictví a práv k dílům s nehmotným výsledkem, ke kterému došlo v souvislosti s plněním Smlouvy. 
 
6. Pověření plněním subdodavatele 

Za podmínky předchozího písemného schválení je Dodavatel oprávněn pověřit plněním svých závazků 
subdodavatele. Jestliže bude Dodavatel plnit prostřednictvím subdodavatele, odpovídá za jeho splnění, jako kdyby 
plnil sám. 
 
7. Povinnosti vůči kolektivním správcům 

Dodavatel je povinen splnit, bude-li to vyžadovat povaha sjednaných služeb, veškeré povinnosti vůči kolektivním 
správcům. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty v celkové ceně dle Smlouvy. 
 
8. Odpovědnost za vady 

Dodavatel je povinen zajistit, aby nebyla při plnění Smlouvy porušena práva třetích osob, zejména práva z 
duševního vlastnictví. 
Dodavatel je povinen zajistit, aby byly případné majetkové nároky třetích osob vypořádány a společnosti ŠKODA 
AUTO a.s. v souvislosti s užitím plnění dle této smlouvy nevznikly peněžité ani jiné závazky vůči třetím osobám. 
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9. Práva třetích osob z duševního vlastnictví 

Pokud by měla být při plnění Smlouvy využita či do předmětu Smlouvy zahrnuta práva třetích osob z duševního 
vlastnictví, upozorní neprodleně Dodavatel na tuto skutečnost společnost ŠKODA AUTO a.s. Dodavatel získá ve 
prospěch společnosti ŠKODA AUTO a.s. veškerá svolení s užitím těchto práv z duševního vlastnictví v rozsahu 
stejném v jakém dle tohoto článku poskytuje svá práva společnosti ŠKODA AUTO a.s., tj. v zásadě v rozsahu 
územně, časově, množstevně i věcně neomezeném a s možností jejich převoditelnosti a úprav. Náklady na získání 
těchto práv jsou zahnuty v  celkové ceně dle Smlouvy. 
Dodavatel je povinen získat práva duševního vlastnictví, která se týkají předmětu plnění dle Smlouvy, od svých 
zaměstnanců a subdodavatelů v tom rozsahu, aby mohl Dodavatel poskytnout tato práva společnosti ŠKODA 
AUTO a.s. v rozsahu stanoveném v tomto článku.  
 
10. Osobnostní práva 

Pokud budou při plnění Smlouvy využita osobnostní práva, je Dodavatel povinen získat souhlasy s jejich užitím 
v takovém rozsahu, aby mohl Dodavatel poskytnout společnosti ŠKODA AUTO a.s. práva k užití plnění dle Smlouvy 
v rozsahu tamtéž specifikovaném. 
 
11. Databáze 

Dodavatel je povinen uchovat veškeré databáze, které převzal od společnosti ŠKODA AUTO a.s. nebo které pořídil 
na základě Smlouvy po dobu pěti let od dokončení plnění dle Smlouvy a na písemnou výzvu společnosti ŠKODA 
AUTO a.s. je do deseti pracovních dnů předat společnosti ŠKODA AUTO a.s. Všechna data podle tohoto odstavce 
jsou majetkem společnosti ŠKODA AUTO a.s. Dodavatel je oprávněn data podle tohoto odstavce použít pouze pro 
potřeby plnění Smlouvy.  
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