Č.

smlouvy objednatelei

3902 705,94

Strany:
Objednatel:

město Brno
se sídlem Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
k podpisu smlouvy je oprávněn: PhDr. Libor Blažek, vedoucí odboru Archiv města Brna,
Prední 2, 618 OO Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Radana Červená. Ph.D.,
Statutární

I

Bankovní spojení:
ČISIO účtu:

44992785
CZ 44992785
Česká spořitelna,
111211222/0800

a. s.

uzavřeli tuto

sMLouvu o \/YTvoŘENí DÍLA
A
LICENČNÍ SMLOUVU NAKLADATELSKOU
2371 a nás/. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník ve spojení S § 61 a nás/. Zákona
121/2000 Sb., O právu autorském, o právech souvisejících S právem autorským a O Zméné
některých zákonů (autorský zákon)

dle §
č.

Předmětem

I.

Předmět smlouvy

závazek autora vytvořit pro objednatele autorské dílo specifikované
níže (dále jako dílo) a tím poskytnout zároveň výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování tohoto
díla a Závazek objednatele zaplatit autorovi za zhotovení díla a poskytnutí licence dle této smlouvy
autorskou odměnu.
Autor se na základě této smlouvy zavazuje napsat a dodat text pro knihu „Brno v minulosti a dnes
- 34. díl“ s názvem: „Vinice brněnských měšťanů od středověku do poloviny 17. století (S
přednostním zřetelem na vinice na cizích gruntech)“, a to v rozsahu 12 tiskových stran.
této

Smlouvy

je

II.

Licenční ujednání

Autor se zavazuje vytvořit dílo zásadně osobně a ručí za jeho původnost. Pokud se bude na
jakémkoliv plnění dle této smlouvy podílet třetí osoba, je autor povinen zcela vypořádatjejí nároky
a zajistit pro objednatele veškerá potřebná oprávnění, jako by plnění prováděl sám.
Za případné vady právní faktické vtomto směru odpovídá autor objednateli bez ohledu na
i

i

zavinění.
Autor prohlašuje, žeje/bude výlučným nositelem autorských práv k předanému dílu a že není žádná
jiná osoba, která by mohla oprávněně uplatňovat vůči objednateli jakákoliv práva vyplývající z
užívání předaného díla. Autor odpovídá za Škodu, která by objednateli vznikla, pokud by toto
prohlášení bylo nepravdivé.
Autor poskytuje objednateli právo užívat předané dílo dle čl. lll. této smlouvy v rozsahu a za
podmínek stanovených v této smlouvě.
Autor poskytuje objednateli licenci k rozmnožování a rozšiřování svého díla na základě této smlouvy
jako výhradní, místně a časově neomezenou.

Strana

l

Ill. Způsob užívání díla
Objednatel je oprávněn užívat předmět smlouvy k tomuto způsobu užití:
Užití díla pro potřeby vydání knihy „Brno v minulosti a dnes - 34. díl“.
Vydáním knihy včetně případných dotisků, reedice, Zveřejnění odkazu na intranetu a na Internetu,
na webových stránkách Archivu města Brna (www.arohiv.brno.cz) je Objednatel oprávněn
zpřístupnit dílo neomezenému počtu čtenářů.
Poskytnutí předmětu díla nebo jeho části třetí osobě za účelem tvorby, pořizování či aktualizace
dokumentace, studií a podkladů, realizovaných statutárním městem Brnem prostřednictvím
externího subjektu. Objednatel je oprávněn poskytnout dílo nebo jeho část třetí osobě pro práci ve
prospěch objednatele.
Objednatel může upravit předmět smlouvy (přidání fotografie, překlad do cizího jazyka), a to
spojením předmětu smlouvy S jiným dílem, jakožto při zařazení předmětu smlouvy do díla
souborného. Objednatel není oprávněn zasahovat do textu díla bez souhlasu autora.
Objednatel se zavazuje uvést označení autora na každý soubor textu v jakékoliv formě, včetně
i

i

elektronické, formou aktivního Záhlaví.
Objednatel je oprávněn rozmnožovat dílo přímým nepřímým, trvalým dočasným způsobem,
vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a vjakékoli formě, a pokud jde o rozmnoženiny
v elektronické formě, jak ve spojení on-line, tak off-line. Tato licence Zahrnuje rozmnožování takto
i

i

i

zhotovených rozmnoženin
Odměna je konečná a je ujednána v

závislosti

na využití licence. Strany prohlašují, že odměna

je

poměru k zisku Z využití licence a k významu předmětu licence pro dosažení zisku.
Autor nemá právo na úhradu jakéhokoliv dalšího plnění ze strany objednatele v souvislosti
s vytvořením autorského díla a poskytnutím licence, a to ani při opakované publikaci díla.
v odpovídajícím

IV.

Termínem

Termín plnění

plnění díla je ukončení závěrečných grafických korektur díla redakci sborníku a jejich
předání do tisku, nejpozději do 10. 12. 2021.

Autorská
v

čl.

I.,

V.

odměna je dohodnuta

bod

2.

Autorská odměna

v návaznosti na konečný počet tiskových stran textu specifikovaný
této smlouvy, při ceně za jednu tiskovou stranu sborníku 400 Kč, přičemž se

nezapočítává abstrakt, klíčová slova, seznam příloh, obrazová příloha a resumé. Autorská odměna
tedy činí 4 800 Kč. Případná změna rozsahu díla při předání díla se v autorské odměně nepromítne.
Objednatel uhradí cenu díla na účet autora, kterou je povinen odeslat do 14 dnů od předání díla.
VI.

Povinnosti autora

Autor je povinen provést a odevzdat dílo v termínu plnění podle čl. IV. této smlouvy.
Autor bude jednat a vystupovat tak, aby nepoškodil dobre jméno objednatele.

Vll.

Povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje, že ve smlouvě dohodnuté platební podmínky dodrži a ve sjednaném
termínu Zaplatí dohodnutou odměnu na účet autora.
Objednatel poskytne autorovi potřebnou součinnost.
Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla před uplynutím dohodnutého termínu plnění.
i

Vlll. Předání díla
Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla jako celku po jeho řádném dokončení.
Autor se zavazuje předat objednateli řádně zhotovené dílo nejpozději v termínu podle čl. lV.

této

smlouvy.
Místem předání je budova Magistrátu města Brna, pracoviště Archivu města Brna, Přední 2, Brno.
Před převzetím dila si Objednatel vyhrazuje právo posoudit kvalitu výsledného díla.
Pokud Objednatel zjistí, že dílo pro své potřeby nemůže využít, protože jeho kvalita neodpovídá
účelu smlouvy, má právo odstoupit od smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy má Objednatel
v případě, že dílo nebude přepracováno či dopracováno dle připomínek objednatele. Odstoupení

í
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6.
7.

od této smlouvy je účinné dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné
prohlášení o odstoupení
doručeno druhé Smluvní straně.
V případě odstoupení od smlouvy ze Strany objednatele vrátí tento dílo autorovi, pokud
ho bude mit
v době odstoupení od smlouvy převzato, oproti vrácení
vyplacená autorské odměně.
Při předání dila se vyhotoví předávacl protokol,
který podepíšl pověřené osoby obou stran.
lX.

Smluvní pokuty

a

sankce

Smluvní Strany se dohodly, že:
1.
v případě prodlení objednatele S plněním peněžitěho
závazku je autor oprávněn vyžadovat po
objednateli uhrazení úroku Z prodlení dle ust.
§ 1970 o.z.
2.
v případě prodlení autora, pokud jde O prodlení termínu
plnění dle čí. 4 této smlouvy, autor uhradí
Smluvní pokutu ve výši 30 Kč za každý Započatý den po termínu
plnění, maximálně však 15 °/ø pa
Z ceny díla.
3.
v případě porušení licenčních ujednání dle článku Il této
smlouvy je objednatel povinen uhradit
smluvní pokutu ve výši 10% Z ceny díla za každý případ porušení těchto
ujednání maximálně však
50% Z ceny díla.
4 na právo požadovat smluvní pokutu nemá vliv. Zda smluvní straně
porušením utvrzené povinnosti
i

vznikla škoda.

X.

1.

2.

3.

5.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma
smluvními stranami.
Smlouva nepodléhá povinnosti Zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti něktených
smluv. uveřejňováni těchto smluv a O registru smluv (zákon o
registru smluv). nebot' se na ni
vztahuje výjimka dle ust. § 3, odst. 2, plsm. h) a plsm. i) zákona O
registru smluv.
Smluvní strany prohlašují. že veškeré udaje O sobě navzájem budou
zpracovávat pouze v
odpovídajícím rozsahu zákonného Zpracování nezbytném pro plnění této
Smlouvy a po dobu trvání
této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že tyto údaje
bude při naplnění nařízení evropského
parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 274 dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v Souvislosti se
zpracováním osobních údajů a O volném pohybu těchto údajù a O zrušení
směmıce 95/46/ES
(obecně nařízení O ochraně osobních údajù - GDPR General Data
Protection Regulation) je
uchovávat maximálně po nezbytnou dobu eventuálního uplatnění práv v
souladu se svým spisovým
řádem maximálně po dobu 10 let od zániku všech práv podle této smlouvy.
Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky odsouhlasenými
oběma smluvními
stranami.

6.

Autor bere na vědomi, že objednatel je podle ust. 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb. O svobodném
§
přístupu k informacím povinným subjektem k poskytování
informací podle cit. zákona a souhlasí
stím, že V souladu S interními pravidly objednatele pro Zveřejňování
smluv bude informace o
uzavření této smlouvy po provedené anonymizaci v souladu se
Zák. č. 106/1999 Sb. a v rozsahu
předmětu, ceny a data uzavření uveřejněna na stránkách wwwbmoicz
a to
,

7.

8.

prostřednictvím

Systému SMMB.
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, Z nichž jedno
vyhotovení obdrží autor a jedno
vyhotovení

obdrží objednatel.
Právní poměry neupravené touto smlouvou se
Zákona.

řídí

V Bmě, dne 25. 11.2021

příslušnými ustanoveními 0.2. a autorského

V Bmě, dne 25. 11.2021

objednatel:

autori

......

PhDr. Libor Blažek
vedouci odboru Archiv Města Brna
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