dTest, o.p.s.
se sídlem Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 – Vršovice
IČ: 45770760, DIČ: CZ45770760
zastoupena ředitelkou Ing. Eduardou Hekšovou
e-mail: certifikace@dtest.cz
(dále jen „Poskytovatel“) na straně jedné
a
Název: …
se sídlem/místem podnikání: …
IČ: …, DIČ: …
zastoupena: …
e-mail: …
(dále jen „Nabyvatel“) na straně druhé
(dále společně též jako „Smluvní strany“)
uzavírají podle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

Licenční smlouvu číslo:
(dále jen „Smlouva“)
I. Preambule
1.1. Poskytovatel je neziskovou obecně prospěšnou společností, jejímž cílem je především
ochrana zájmů spotřebitelů a jejich spotřebitelských práv. Tento cíl naplňuje mimo jiné
testováním výrobků a zveřejňováním výsledků těchto testů v měsíčníku dTest, na
webových stránkách a dalšími vhodnými formami. Publikované testy jsou založeny na
objektivitě a nezávislosti a slouží především větší transparentnosti spotřebitelského trhu
a snazší orientaci spotřebitele, jakož i následnému označování výrobků v rámci systému
ověřování kvality výrobků a jejich označování Značkou kvality dTest (dále jen „Systém“).
1.2. Smluvní strany uzavírají Smlouvu zejména proto, aby upravily vzájemná práva
a povinnosti vyplývající ze začlenění Nabyvatele do Systému, a to zejména s přihlédnutím
k ochraně autorských práv v souladu s účinnými právními předpisy.
II. Předmět Smlouvy
2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Nabyvateli v rozsahu
stanoveném Smlouvou, Všeobecnými podmínkami systému ověřování kvality výrobků
a jejich označování Značkou kvality dTest (dále jen „Všeobecné podmínky“) a Grafickým
manuálem pro využití Značky kvality dTest (dále jen „Grafický manuál“) licenci k užití
Značky kvality dTest specifikované ve Smlouvě, Všeobecných podmínkách a Grafickém
manuálu (dále jen „Značka“) na straně jedné a závazek Nabyvatele užívat Značku
v souladu se zněním této Smlouvy, Všeobecných podmínek a Grafického manuálu
a uhradit Poskytovateli za její užívání odměnu dle čl. VI. Smlouvy na straně druhé.
III. Specifikace Značky kvality dTest
3.1. Značka je složena z loga Poskytovatele, nápisu „značka kvality“, určení měsíce a roku
publikace testu výrobku uvedeného v čl. V. Smlouvy, ID Značky, případně také názvu
testovaného výrobku a může být Nabyvatelem užita v rozsahu stanoveném Smlouvou,
Všeobecnými podmínkami a v souladu se zněním Grafického manuálu.
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3.2. Značka může být Nabyvatelem ve výjimečných případech s ohledem na povahu výrobku či
prostředku užitého k prezentaci výrobku s předchozím výslovným písemným souhlasem
Poskytovatele užita i v jiném provedení než sjednaném v Grafickém manuálu.
IV. Licence
4.1. Poskytovatel uděluje Nabyvateli a Nabyvatel od Poskytovatele přijímá oprávnění za
podmínek stanovených Smlouvou, Všeobecnými podmínkami a Grafickým manuálem
umisťovat, zveřejňovat a vystavovat Značku na výrobku/výrobcích či obalu/obalech
výrobku/výrobků uvedeného/uvedených v čl. V. Smlouvy nebo v přímé souvislosti
s poskytováním výrobku/výrobků uvedeného/uvedených v čl. V. Smlouvy nebo při
propagaci výrobku/výrobků uvedeného/uvedených v čl. V. Smlouvy a výlučně k tomuto
účelu i Značku rozmnožovat a rozšiřovat, případně ji i sdělovat veřejnosti.
4.2. Licence je poskytována jako licence nevýhradní.
4.3. Licence je při splnění podmínek daných Smlouvou, Všeobecnými podmínkami
a Grafickým manuálem udělena na dobu 12 (slovy dvanácti) kalendářních měsíců
počínaje kalendářním měsícem zveřejnění výsledku testu výrobku uvedeného v čl. V.
Smlouvy, na který se poskytnutí licence vztahuje. Po uplynutí této doby ztrácí Nabyvatel
právo Značku jakkoli reprodukovat a šířit. Smluvní strany výslovně sjednávají možnost
Poskytovatele Grafický manuál a Všeobecné podmínky jednostranně měnit. Pakliže
Nabyvatel nevyužije svého práva z důvodu jednostranné změny Grafického manuálu nebo
Všeobecných podmínek odstoupit od Smlouvy, předmětem licenčního oprávnění dle
čl. 4.1. Smlouvy bude s účinností od doručení pozměněného znění Grafického manuálu
nebo Všeobecných podmínek Nabyvateli Značka v podobě a za podmínek stanovených
pozměněným Grafickým manuálem nebo Všeobecnými podmínkami a licenční oprávnění
dle staršího znění Grafického manuálu nebo Všeobecných podmínek pozbude platnosti
s výhradou Značek již uveřejněných v hmotné podobě.
4.4. Nabyvatel je oprávněn podat žádost o prodloužení licence o dalších 12 (slovy dvanáct)
kalendářních měsíců (dále jen „Navazující licence“). Žádost musí být doručena
Poskytovateli nejpozději 14 dnů před uplynutím doby dle čl. 4.3. Smlouvy.
4.5. Smrtí nebo zánikem Nabyvatele nepřechází práva a povinnosti z poskytnuté licence na
jeho právního nástupce.
V. Označené výrobky
Licence dle čl. IV. Smlouvy se vztahuje k výrobku/výrobkům:
Značka a model výrobku:
Výsledné hodnocení procentuálně:

XX %

Výsledné hodnocení slovně:

dobře/velmi dobře

Měsíc a způsob zveřejnění:

dTest MM/RRRR

Počet testovaných produktů:

v testu: XX produktů

VI. Odměna za poskytnutí licence a varianta balíčku
6.1. Za poskytnutí licence v rozsahu Základního balíčku dle Přílohy č. 1 Všeobecných
podmínek a v rozsahu Smlouvy náleží Poskytovateli odměna ve výši 20.000 Kč (slovy
dvacet tisíc korun českých) + DPH za každý z výrobků uvedených v čl. V. Smlouvy splatná
ve lhůtě splatnosti faktury vystavené Poskytovatelem a doručené Nabyvateli, nejpozději
však do 60 dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.
6.2. Za poskytnutí Navazující licence dle čl. 4.4. Smlouvy náleží Poskytovateli odměna ve výši
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20.000 Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) + DPH za každý z výrobků uvedených v čl. V.
Smlouvy. Splatnost odměny dle tohoto článku bude řešit případný dodatek ke Smlouvě.
VII. Práva a povinnost Smluvních stran
7.1. Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí ustanoveními Smlouvy, Všeobecných
podmínek a nestanoví-li Smlouva či Všeobecné podmínky jinak, pak ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 121/2000
Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy právního
řádu České republiky.
7.2. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které vzniknou ze Smlouvy a v souvislosti
s ní, které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním stran, budou rozhodovány
s konečnou platností Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře
ČR v Praze podle jeho Řádu a Pravidel.
VIII. Závěrečná ustanovení
8.1. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž Poskytovatel a Nabyvatel obdrží po
jednom.
8.2. Nedílnou součástí Smlouvy jsou Všeobecné podmínky systému ověřování kvality výrobků
a jejich označování Značkou kvality dTest, které upravují podmínky fungování systému
a práva a povinnosti související s poskytnutím licence ke Značce, tj. zejména konkrétní
práva a povinnosti Poskytovatele a Nabyvatele vyplývající z jejich začlenění do Systému,
a Grafický manuál pro využití Značky kvality dTest obsahující zejména grafické provedení
Značky a její specifikaci. Podmínky zpracování osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách
ochrany osobních údajů, jež jsou umístěny na webu znackakvalitydtest.cz.
8.3. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejích shora uvedených příloh řádně
přečetly, že jsou projevem jejich pravé a svobodné vůle a že výslovně přijímají veškerá
práva a povinnosti jimi stanovené, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne ________________

V ________________dne ____________

__________________________________

___________________________________

Poskytovatel

Nabyvatel
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