
Licenční souhlas: 

Soutěžící, jakožto spoluautor soutěžního díla (dále jen „Dílo“) přihlášeného do Soutěže „GENERACE 00“ na 
téma „TOTALITNÍ STÁT“ pořádané spolkem Generace 00 z.s., se sídlem V Celnici 1031/4, Nové Město, 
PSČ: 110 00 Praha 1 (dále jen „Pořadatel“) prohlašuje, že k Dílu, k němuž má výhradní právo jej užít dle § 
12 zák.č. 121/2000 Sb., autorský zákon a které je tímto autorským zákonem chráněno doposud neposkytl 
žádné třetí osobě licenci tj. oprávnění Dílo užít a že toto oprávnění ve smyslu ust. § 2371 autorského zákona 
tímto poskytuje výhradně Pořadateli Soutěže, a to k užití všech částí Díla za účelem prezentace a 
zpřístupnění Díla veřejnosti ve formě otisknutí Díla v knižní publikaci, jeho zveřejnění na webových 
stránkách www.generace00.cz a veřejných profilech Pořadatele na sociálních sítích (dále jen „licence“). 

Licenci poskytuje Soutěžící Pořadateli bezúplatně, a to ke všem způsobům užití známým ke dni udělení 
tohoto souhlasu, a to v neomezeném rozsahu, časovém, územním a množstevním. Pořadatel je povinen ve 
smyslu ust. § 11 odst. 2 autorského zákona při jakémkoli užití Díla uvádět všechny autory Díla a jeho název. 

Soutěžící rovněž výslovně souhlasí s tím, aby Pořadatel poskytl licenční oprávnění jakýmkoli třetím osobám, 
a to zejména pro účely vytvoření reklamních a marketingových materiálů Pořadatele. 

Tento souhlas soutěžící uděluje ode dne podpisu tohoto souhlasu na dobu nezbytně nutnou k naplnění výše 
uvedených účelů. 

Já, ……………………….., soutěžící, který se účastní Projektu „GENERACE 00“ na téma „TOTALITNÍ STÁT“ 
tímto prohlašuji, že výše uvedenému textu plně rozumím, souhlasím s poskytnutím licence ve smyslu výše 
uvedeném a tento svůj souhlas stvrzuji svým podpisem dobrovolně.  

V ………………………….., dne …………………… 

              
        ………..…………………..  

         podpis 

*  

V případě, že soutěžící, který je spoluautorem Díla nedosáhl věku 18-ti let, nebo není právně způsobilý k 
podpisu tohoto souhlasu, podepíše souhlas jeho oprávněný zástupce.  

Jméno a příjmení oprávněného (zákonného) zástupce: ………………………………………………….  

bytem: …………………………………………………………………………………………………………..  

V ………………………………., dne …………………………………  

Podpis oprávněného zástupce: ………………………………….

http://www.generace00.cz

