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Statistické údaje o licenčních smlouvách
Počty licenčních smluv
A.

v Československu – pouze se zahraničním prvkem
1971 - 1976
185
189
374

Pasivní
Aktivní
Celkem

B

1976 - 1980
275
202
477

1981 – 1985
282
218
500

1986 – 1990
210
-

počty zapsaných licenčních smluv v České republice v
letech 2000 - 2006

Patenty
Užitné vzory
Průmyslové
vzory
Ochranné
známky

2000
25
43
7

2001
9
45
9

2002
24
73
9

2003
19
38
16

2004
21
63
4

2005
12
34
9

2006
38
85
9

2007
31
80
3

602

432

365

375

1011

593

626

581
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Statistické údaje o licenčních smlouvách
Počty licenčních smluv

C.

počty zapsaných licenčních smluv v České republice v
letech 2008 - 2012

Patenty
Užitné vzory
Průmyslové
vzory
Ochranné
známky

2008
17
33
12

2009
11
27
36

2010
40
52
11

2011
45
35
20

2012
40
62
18

923

479

595

872

682

2013

Karel Čada

Transfer technologií

1.

2.

Podle obsahu činnosti
A.

Technický obsah

- předávání dokumentace, vědeckých
a inženýrských poznatků, standardů
technologických předpisů – know-how

B.

Právní obsah

- uzavírání smluv o výzkumu a vývoji,
o utajení výsledků, licence k
průmyslovému vlastnictví, vytváření
nových podniků

Podle vztahu k inovačnímu procesu
A.

Aktivní

- skutečné zavádění nové technologie výrobku

B.

Pasivní

- pořizování, vyhledávání a předávání
poznatků
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3.

Podle vztahu k trhu
A. Nekomerční

B.

4.

Komerční

- konzultace, konference, studia,
stáže, předávání výsledků
výzkumu ve vlastní společnosti,
(křížové licence), publikace
- získávání informací, poskytování
podpůrných služeb za úplatu, prodej
výsledků výzkumu, licence

Podle účastníků transferu
A.

Mezi obchodními společnostmi

- horizontální transfer

B.

Mezi výzkumem a společnostmi - vertikální transfer
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Právní podpora transferu technologií
1.

Letter of intent

2.

Memorandum of understanding

3.

Smlouva o dílo nehmotné povahy

4.

Smlouvy o společném výzkumu

5.

Dohoda o utajení a zpřístupnění údajů

6.

Smlouva o právu prvního odmítnutí

7.

Opční smlouva

8.

Licenční smlouva

9.

Spin off

10. Joint venture
11. Franchisingová smlouva
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Letter of intent

-

Směřuje k dohodě dvou nebo více stran o budoucí spolupráci, k rozdělení
vzájemných úkolů, zásad utajování důvěrných informací a k řešení otázek
ochrany duševního vlastnictví.

-

Formálně se podobá písemným kontraktům, ale obvykle nezavazuje strany
úplně.

-

Obsahuje i ustanovení, která mají zavazující povahu, jako jsou dohody o
nezveřejňování informací, příslib k exkluzivnímu právu na vyjednávání a
k vzájemným vztahům na základě jednání v dobré víře.

-

Nejčastějšími důvody pro vyhotovení „Letter of intent“ je objasnit a
potvrdit klíčové body komplexních transakcí v zájmu stran, výslovně
deklarovat současné vyjednávání stran o společných projektech a zajistit
bezpečnost informací, dat a údajů pro případ, když vyjednávání není
ukončeno uzavřením dohody.

-

Někdy se zaměřuje pouze k jednostrannému vyjádření úmyslu uzavřít
následně smlouvu o určitém obsahu
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Memorandum of understanding
-

Blíží se formální smlouvě.

-

Podstatným znakem je podpis všech stran tohoto ujednání.

-

Vyjadřuje sbližování názorů mezi stranami a naznačuje, že dosavadní
spolupráce již dospěla do stadia, které je třeba potvrdit a za
uvedených podmínek pokračovat v úsilí, které vede ke společnému
cíli.

-

Používá se v případech, když strany ještě nedosáhly veškerých dohod
o přímém právním vztahu, aby bylo možno uzavřít formální smlouvu o
daném projektu a nebo nejsou schopny právně vymahatelnou smlouvu
vůbec uzavřít.

-

Jedná se často o formální vyjádření „gentleman´s agreement“.

-

Pokud text odpovídá svou formou a obsahem formálním smlouvám je
zpravidla tento typ dokumentů vykládán co do závaznosti stejně jako
smlouva.

-

Často se tento dokument udržuje v tajnosti.
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Dílo s nehmotným výsledkem podle nového občanského zákoníku
§ 2633
Výsledek činnosti je předmětem práva z průmyslového vlastnictví

-

Zhotovitel může poskytnout jiným osobám než objednateli, bylo-li tak
ujednáno

-

Není-li výslovný zákaz poskytnutí, je k tomu zhotovitel oprávněn, není-li to v
rozporu se zájmy objednatele

-

Je důležité sjednat zda-li sám zhotovitel může hospodářsky využívat
§ 2634

-

Má se za to, že jej zhotovitel poskytl objednateli k účelu plynoucímu ze
smlouvy

-

Účel smlouvy ale ze smlouvy často neplyne
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Smluvní zajištění společného výzkumu
A. Projekt
Věcné vymezení, technické parametry, doba činnosti, řešitelé a
odpovědní pracovníci, vklady Univerzity (personální a technické
vybavení, zkušenosti, know-how), klíčové etapy spolupráce, četnost
zpráv pro objednatele
B. Finanční zajištění
Závazek o odpovědném vynakládání veškerých prostředků, splátkový
kalendář, důsledky nevčasného plnění, odstoupení od smlouvy, pokuty,
možnosti získání dalších prostředků od třetích osob

Zpracováno s využitím:LAMBERT model agreements, leden 2005
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Smluvní zajištění společného výzkumu
C. Průmyslové vlastnictví
Netýká se žádného nehmotného vlastnictví, které se netýká projektu.
Obě strany si poskytují nevýlučné licence pro vzájemné použití svých
dosavadních znalostí, pouze pro účely naplnění projektu, nikoli pro další
účely.
Univerzita (Objednatel) bude vlastnit veškeré výsledky duševního
vlastnictví, know-how, databáze a údaje, které vznikly společnou tvůrčí
činností. Podnikne veškeré účinné kroky k ochraně nehmotného majetku
na vlastní náklady. (Netýká se vneseného průmyslového vlastnictví a
poznatků vytvořených tvůrčí činností pracovníků pouze jednoho
subjektu)
Před zahájením spolupráce se třetími stranami (studenti, doktorandi,
ostatní fyzické a právnické osoby) na projektu zajistí odpovídající
prohlášení o převedení v budoucnu vzniklého duševního vlastnictví na
univerzitu.
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Smluvní zajištění společného výzkumu
D. Publikace a zveřejnění

Univerzita (zaměstnanci, studenti) - mohou/nemohou přednášet či
publikovat výsledky projektu
Objednatel musí mít právo na schválení zveřejňování významných
informací, které vznikly v rámci projektu
Zamýšlená publikace by měla být předložena objednateli s tím, že pokud
do jisté doby nebude sděleno odmítnutí, je možné uvedené informace
publikovat
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Smluvní zajištění společného výzkumu
E.Utajení

Strany, jejich zaměstnanci, studenti a spolupracovníci v době projektu a
… let po jeho ukončení nesmí odhalit, zpřístupnit či předat žádné třetí
straně žádné informace, které získali v rámci projektu nebo je použít pro
jiné účely
Žádná ze stran nemá povinnost udržovat v tajnosti výsledky či
informace:
- o nichž je známo, že již byly zveřejněny před zahájením spolupráce na
projektu a není důvod je dále udržovat v tajnosti
- byly získány od druhé strany a nic nesvědčí o tom,že mají být utajovány
- byly zjištěny či vytvořeny nezávisle a bez vztahu ke straně, která je
utajuje
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Smluvní zajištění společného výzkumu
E.Utajení (pokračování)

Žádná ze stran nemá povinnost udržovat v tajnosti výsledky či
informace:
- musí být zveřejněny podle platného právního předpisu nebo rozhodnutí
odpovědného orgánu
- byly schváleny ke zveřejnění druhou stranou

- na výzvu ke schválení zveřejnění nebylo včas reagováno
- které jsou nutné a nezbytné pro naplnění projektu, včetně informací pro
společnosti zajišťující schvalování, certifikaci a zajištění ochrany
duševního vlastnictví, u nichž došlo ke smluvnímu zajištění utajení
těchto informací před zveřejněním
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Opční smlouva

–

usnadňuje partnerům vyjednávání o licenční smlouvě

-

poskytovatel umožní přístup k jinak utajovaným znalostem budoucímu
nabyvateli

-

budoucí nabyvatel se zaváže, že je utají před třetími osobami

-

tím získá časově omezené úplatné předkupní právo, které nemůže být
odvoláno

-

obsahuje i zásady budoucí licenční smlouvy

-

odměna se nevrací, ale někdy započítává do plateb za licenci
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Opční smlouva

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Právo nabýt a povinnost postoupit (nehmotný statek) za předem
dohodnutou cenu v dohodnutý den nebo v době do určitého data
Poskytovatel získá platbu (ušlý příjem z odložené realizace, časové
znehodnocení, výlučnost opce a následné licence, délka opce, rozsah
licence)
Právo z opční smlouvy je nepřevoditelné
Porušení závazku lze zajistit smluvní pokutou
Zajišťuje poskytovatele před zneužitím poznatků
Zajišťuje nabyvatele před získáním nepotřebného nebo nekvalitního
řešení
Pokud nedojde k uplatnění opce(vrácení veškerých podkladů,
dodržování mlčenlivosti a obchodního tajemství, předkupní právo mizí,
úhrada se nevrací)
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Užívání patentů dle typu přihlašovatele

100%
90%
80%
70%
60%

Užíváno jen
interně

50%

Křížové
licence

40%
30%
20%

Pouze
licence

10%
0%

Velké podniky

Střední podniky

Malé podniky

Licence a
interní
užití

University a
výzkumné ústavy

Zdroj:PatVal-EU (6635 EPO Patents 1993 – 1997)
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Patentové licence podle typu organizací a úmyslu přihlašovatele

Zdroj: Alfonso Gambardella
Univerzita Bacconi, 2006
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Pojem licence k předmětům nehmotné povahy

Výjimečné povolení k jistým výkonům živnostenským, udílené zpravidla na určitý
čas politickými úřady (ku prodeji střelného prachu, tabáku, k podomnímu sběru hadrů a
odpadků, k provozování kočovného brusičství...).

V právu patentovém – dovolení k využitkování vynálezu, jež majitel patentu jiným
osobám za náhradu uděluje. (Ottův slovník naučný, díl. 15, 1900).

V současně době ve smyslu ustanovení § 2853 nového občanského zákoníku:
Oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví
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Pojem licence k předmětům nehmotné povahy

Zákon číslo 30/1897 ř.z.
Zákon číslo 92/1946 Sb.
Zákon číslo 34/1957 Sb.
Zákon číslo 84/1974 Sb.
Zákon číslo 527/1990 Sb.
Zákon číslo 121/2000 Sb.
Zákon číslo 207/2000 Sb.
Zákon číslo 441/2003 Sb.
Zákon číslo 89/2012 Sb.

–
–
–
–
–
–
–
–

přenechání užívání vynálezu
nakládání průmyslovými právy
obchodování s vynálezem
souhlas s využíváním vynálezu
souhlas (licence) k využívání vynálezu
udělit smlouvou oprávnění k výkonu práva
souhlas s užíváním průmyslového vzoru
právo užívat ochrannou známku
přenechání věcí k užití jinému
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Dělení licenčních smluv a základní pojmy
a) Z hlediska účastníků licenční smlouvy



pasivní a aktivní licenční smlouvy

b) Z hlediska rozsahu poskytovaných práv



výlučné a nevýlučné licenční smlouvy

c) Z hlediska teritoriálního dosahu



mezinárodní a tuzemské licenční smlouvy

d) Z hlediska formální obsahu



americké, britské a kontinentální licenční smlouvy

e) Z hlediska druhů předmětů poskytovaných práv



f)
g)
h)
i)
j)

předměty průmyslově právně chráněné (pravá licence)
předměty průmyslově právně nechráněné (nepravá licence)

Licenční smlouva, převod práv a přechod práv k průmyslovému vlastnictví
Nabídka licence
Nucená licence
Křížová licence
Sublicence
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Základní druhy transferu technologií
Licenční smlouva

 Poskytovatel zůstává i nadále
majitelem průmyslového
vlastnictví
 Povoluje pouze užívání
nehmotného statku v určitém
rozsahu, místě, čase a podle
dalších podmínek
 Získává relativně brzy licenční
platby
 Rizikovost menší
 Snaha získat kvalitního
finančně silného partnera

Spin Off podnik

 Vytváří se nová obchodní
společnost
 Potřebuje pomoc finanční,
vybavení, kvalifikované
pracovníky
 Vysoká rizikovost konečného
úspěchu
 Finanční příjem za relativně
dlouhou dobu
 Vytváří nové pracovní
příležitosti
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Motivace k licenčním smlouvám

a)

Z pohledu nabyvatele

b)

Z pohledu poskytovatele

-

urychlení vývoje a inovačního cyklu

-

nedostatek předpokladů pro

-

lacinější získání inovace

-

využití soutěžní pozice poskytovatele

-

nedostatek poptávky

-

rozšíření nabídky na trhu

-

výměna výsledků výzkumu a vývoje

-

urovnání hrozícího průmyslově

-

prostředek ke zvýšení obratu

právního sporu

-

rozšíření goodwillu

-

vstup na nový trh

-

nemožnost využití na určitém území

dostatečné využívání
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Motivace k licenčním smlouvám

Důvody proti uzavření licenční smlouvy

- povaha ochranného dokumentu
- nepotřebnost průmyslového práva ani know-how
- právní stav ochranného dokumentu

- možnost zrušení průmyslově právní ochrany
- možnost obejití průmyslově právní ochrany
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Vlastní výzkum v porovnání s nákupem licence
I.
vlastní
výzkum

Požadavky,
trhu

rešerše,

výzkum,

konstrukce, prototyp,

II.
nákup
licence

zkoušky,

náběh
výroby

časová
konkurenční
výhoda

požadavky,
trhu

rešerše ,

nákup licence, náběh výroby,

čas

čas
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Zápis licence do rejstříku

1. Pro nabytí účinnosti vůči třetím osobám

2. Žádost o zápis licence (písemná žádost kterékoli ze smluvních stran, 2
vyhotovení licenční smlouvy, předmět žádosti, údaje o nabyvateli, rozsah
poskytnutých práv, v případě ochranných známek i seznam výrobků a
služeb, jichž se licenční smlouva týká nebo jiný doklad prokazující poskytnutí
licence, Úřad případně může požadovat překlad, správní poplatek)
3. Licenční smlouvu nelze zapsat k pouhé přihlášce
4. Informace o zápisu licence jsou veřejně přístupné
5. Zápis o ukončení registrace licenční smlouvy (nelze realizovat na
základě jednostranného právního úkonu, bez správního poplatku)
6. Zápis změny licenční smlouvy (zpravidla se jedná o dodatek licenční
smlouvy, nepodléhá poplatku, zveřejňuje se ve Věstníku)
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Obsah licenční smlouvy
4. Cena a její splatnost

1. Preambule
2. Předmět licenční smluv
a)

Věcný rozsah

b)

Místní rozsah
-

rozsah poskytnutých práv

-

rozsah dokumentace

c)

Osobní rozsah

d)

Časový rozsah

3. Práva a povinnosti
smluvních stran
a)

Obecně

b)

Zdokonalení předmětu
licenční smlouvy

c)

Utajení

a)

Způsob stanovení ceny

b)

Velikost ceny

c)

Minimální licenční poplatky

d)

Cena technické
dokumentace

e)

Volba měny

f)

Měnová doložka

g)

Daně

h)

Dohoda o splatnosti a
úrocích
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Licenční poplatek
opírá se o dlouhodobé praktické zkušenosti s obchodem
s nehmotnými statky
základní úvaha – asi 1/3 zisku připadne majiteli práva – tedy
poskytovateli (zbytek – další 2/3 výrobci nabyvateli)
obchody však vážou platby z licenčních smluv na objem tržeb

patenty

– 0,5 – 12 % z čisté prodejní ceny, nejčastěji 2 – 8 %

technické know-how – 35 – 70 % z úrovně patentů
nižší procenta

– dlouhý inovační krok, vysoká investiční
náročnost, inovace mající ekvivalentní řešení
počáteční stupeň rozpracování inovace

vyšší procenta – krátký inovační cyklus, módní zboží,
vysoká náročnost na výzkum a vývoj, zásadní
inovace bez ekvivalentního řešení, konečná fáze
vývoje
ochranné známky – kolem 1 % (se řadou výjimek)
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5. Záruky a kontrola
a)
b)
c)

Záruky za kvalitu předmětu licence
Záruky za průmyslově právní nezávadnost
Právo kontroly účetních knih

6. Právní doložka
a)
b)
c)
d)

Volba hmotného práva
Volba soudu nebo arbitrážního orgánu
Volba procesního práva
Rozhodčí řízení podle zák. č. 216/94 Sb.

7. Zvláštní a závěrečná ujednání
a)
b)
c)
d)
e)

Důvody neplatnosti licenčních smluv
Označování výrobků
Povinnost provádění – výroba konkurenčních výrobků
Výběhová doložka
Vyšší moc
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Pomalé zavádění obvyklých a poctivých vztahů

Pravidla pro dělení licenčních příjmů

do 50 000 US $ vynálezci 50 %

patentové a licenční oddělení 20 %
univerzita 5 %
fond průmyslových práv 25 %

od 50 000 do 250 000 US $ vynálezci 40 %

patentové a licenční oddělení 25 %
univerzita 10 %
fond průmyslových práv 25 %

vynálezci 35 %
patentové a licenční oddělení 25 %
univerzita 15 %
fond průmyslových práv 25 %
existují výjimky – musí mít písemnou povahu

nad 250 000 US $
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University of Bristol
Net revenue
Inventor(s)
Departments(s)
University
£0 gross - £15,000
70%
15%
15%
£15,000 net - £75,000 net
50%
25%
25%
1
1
1
Greater than £75,000 net
/3
/3
/3
Note: 100% of the first £4,000 gross of the individual as an advance allocation of the
first £15.000 net (above). The university then recovers all its aoutgoings to
produce a net revenue that is distributed as above.

Aberdeen and Queen’s University of Belfast
Net revenue
No limit

Inventor(s)

Departments(s)
University
1
33 /3%
33 /3%
1

331/3%

Imperial College
Net revenue
First £50,000
Next £200,000
Over £250,000

Inventor(s)

Departments(s)
Centre
75%
12.5%
50%
25%
25%
37.5%

12.5%
25%
37.5%

University of Cambridge
Net revenue
First £20,000
Next £40,000
Next £40,000
Above £100,000

Inventor(s)
90%
79%
50%
33.3%

Departments(s)
University
5%
5%
15%
15%
25%
25%
33.3%
33.3%
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Licenční smlouvy podle autorského zákona
Zákon číslo 121/2000 Sb.
Autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít
- k jednotlivým nebo všem způsobům užití
- v rozsahu omezeném nebo neomezeném (množství, místo, čas)
Nabyvatel se zavazuje k poskytnutí odměny a je povinen licenci využívat
Odměna – ve smlouvě musí být stanovena její výše nebo způsob určení
Výhradní licence – nesmí poskytnout třetím osobám, ani sám využívat
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Licenční smlouvy podle autorského zákona
Zákon číslo 121/2000 Sb.

Zaměstnanecké dílo
Není-li stanoveno jinak zaměstnavatel vykonává majetková práva k dílu,
které vytvořil zaměstnanec ke splnění svých povinností

Dílo vytvořené na objednávku
Objednatel jej může užít pouze k účelu plynoucímu ze smlouvy. Nad
tento rámec pouze na základě licenční smlouvy.
Není-li sjednáno jinak autor dílo vytvořené na objednávku může užít a
poskytnout licenci jinému, není-li to v rozporu se zájmy objednatele
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Licenční smlouvy a nový občanský zákoník
Zákon číslo 89/2012 Sb.

Důvodová zpráva – Ustanovení o licencích k předmětům průmyslového vlastnictví
a ustanovení o licencích k předmětům chráněným autorským právem představují
speciální právní úpravu a obecná ustanovení o licencích v současné právní úpravě
chybí. Nový občanský zákoník obě speciální právní úpravy spojuje do jediného
institutu, přičemž současně respektuje zvláštnosti licence k předmětům chráněným
autorským právem.
§ 2358
Licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva
duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu
a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu.
Písemná forma:
a) poskytuje-li se licence výhradní
b) má-li být licence zapsána do příslušného veřejného seznamu
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Licenční smlouvy a nový občanský zákoník
Zákon číslo 89/2012 Sb.
§ 2359
Nabyvatel není povinen licenci využít, ledaže trvání práva závisí na jeho
výkonu.
Poskytovatel udržuje po dobu trvání licence právo, vyžaduje-li to jeho
povaha.
§ 2360
Je-li ujednána výhradní licence, poskytovatel nemá právo poskytnout tutéž
licenci třetí osobě po dobu, co výhradní licence trvá. Není-li výslovně
ujednán opak, zdrží se i poskytovatel výkonu práva, ke kterému udělil
výhradní licenci.
Poskytne-li poskytovatel za trvání výhradní licence nabyvatele bez jeho
souhlasu uděleného v písemné formě licenci třetí osobě, licence
nevznikne. Byla-li však nevýhradní licence poskytnuta před poskytnutím
výhradní licence, zůstává zachována.
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Licenční smlouvy a nový občanský zákoník
Zákon číslo 89/2012 Sb.
§ 2361
Není-li výslovně ujednána výhradní licence, platí, že se jedná o nevýhradní
licenci.
§ 2363

Nabyvatel může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě
zcela nebo zčásti, jen bylo-li to ujednáno v licenční smlouvě.
§ 2365
Byl-li převeden závod nebo jeho část, která tvoří jeho samostatnou složku,
souhlas poskytovatele k převedení licence se vyžaduje, jen bylo-li to
zvláště ujednáno.
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Licenční smlouvy a nový občanský zákoník
Zákon číslo 89/2012 Sb.
§ 2366
1.

Není-li ujednána výše odměny nebo způsob jejího určení, je smlouva
přesto platná, pokud

a)

Z jednání stran o uzavření smlouvy vyplývá jejich vůle uzavřít úplatnou
smlouvu i bez určení výše odměny. V takovém případě nabyvatel
poskytovateli zaplatí odměnu ve výši, která je obvyklá v době uzavření
smlouvy za obdobných smluvních podmínek a pro takové právo, nebo

b)

Strany ve smlouvě ujednají, že se licence poskytuje bezúplatně.
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Licenční smlouvy a nový občanský zákoník
Zákon číslo 89/2012 Sb.
§ 2366

2.

Je-li výše odměny ujednána v závislosti na výnosech z využití licence,
umožní nabyvatel poskytovateli kontrolu příslušných účetních
záznamů nebo jiné dokumentace ke zjištění skutečné výše odměny.
Poskytne-li takto nabyvatel poskytovateli informace označené
nabyvatelem jako důvěrné, nesmí je poskytovatel prozradit třetí osobě
ani je použít pro své potřeby v rozporu s účelem, ke kterému mu byly
poskytnuty.
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Licenční smlouvy a nový občanský zákoník
Zákon číslo 89/2012 Sb.
§ 2368
1.

2.

Nabyvatel utají před třetími osobami podklady a sdělení, jichž se mu
od poskytovatele dostalo, ledaže ze smlouvy nebo povahy podkladů a
sdělení vyplývá, že poskytovatel nemá na jejich utajení zájem. Za třetí
osobu se nepovažuje zaměstnanec ani ten, kdo se na podnikání
podnikatele účastní, byl-li podnikatelem zavázán k mlčenlivosti.
Po zániku licence nabyvatel poskytnuté podklady vrátí a sdělení utají
do doby, kdy se stanou obecně známými.
§ 2370
Je-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, nabývá výpověď účinnosti
uplynutím jednoho roku od konce kalendářního měsíce, v němž
výpověď došla druhé straně.
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Licenční smlouvy a nový občanský zákoník
Zvláštní ustanovení pro licenci k předmětům chráněným autorským
zákonem
§ 2371
Smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva
autorské dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné
podobě, a to určitým způsobem nebo všemi způsoby užití, v rozsahu
omezeném nebo neomezeném.
§ 2374
Není-li odměna za poskytnutí licence ujednána v závislosti na
výnosech z využití licence a je-li tak nízká, že je ve zřejmém nepoměru
k zisku z využití licence a k významu předmětu licence pro dosažení
takového zisku, má autor právo na přiměřenou dodatečnou odměnu.
Tohoto práva se nemůže vzdát.
Výši dodatečné odměny určí soud a přihlédne k aspektům, které jsou
příkladmo v tomto ustanovení uvedeny.
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Děkuji za pozornost
a přeji hezký den…

