
Číslo smlouvy objednatele: 3 947 OÚ/44 6 óązj 

Smlouva O vytvoření dila 
uzavřená 

dle § 61 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících S právem 
autorským a O změně některých zákonů, v platném Znění 

kterou mezi sebou uzavírají 
níže uvedené Smluvní Strany 

Strany: 

Objednatel: 
Statutární město Brno 
se sídlem Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno 
k podpisu smlouvy je oprávněn: PhDr. Libor Blažek, vedoucí odboru Archiv města Brna, 
Přední 2, 618 O0 Brno 
Kontaktní osoba: Mgr. Radana Červená. Ph.D., cervena.radana@brno.cZ 

IČ: 44992785 
Dıćz cz 44992785 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
cisıø účtu; 111211222/0800

8 

l. Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy je technická redakce periodika Brno v minulosti a dnes 34/2021 (dále 
jen dílo). Tuto knihu má v úmyslu Archiv města Brna vydat v roce 2022. 

Il. Termín plnění 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednateli předat dílo do 10. 12. 2021. 
Misto předání: Archiv města Brna, Přední 2, 618 00 Brno, do rukou Zástupce redakce 
sborníku Brno v minulosti a dnes. 
Dílo je splněno předáním objednateli, O předání díla bude sepsána Zpráva (předávací 
protokol). 
Před převzetím díla si objednatel vyhrazuje právo posoudit kvalitu výsledného díla. 
Předáním díla a jeho Zaplacením nabývá objednatel vlastnické právo ke Zhotovenému dílu. 
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Ill. Cena plnění 
Smluvní cena je stanovena dohodou. 
Cena díla činí: 10 000 Kč 
(slovy: deset tisíc korun českých)
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IV. Práva a povinnosti smluvních stran 
Objednatel se zavazuje, zaplatit zhotovitelovi smluvní odměnu za zhotovení díla ve výši a 
v termínu stanovených v ustanovení čl. lll této smlouvy. Objednatel souhlasí S převzetím 
dokončeného díla i před dohodnutým termínem plnění. 
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost pro řádné splnění díla 
Zhotovitelem. 
Zhotovitel poskytuje objednateli zdarma licenci k užití díla v souladu s účelem 
vyplývajícím Z této smlouvy. K užití díla nad rámec takového účelu je Objednatel 
oprávněn pouze na základě licenční smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo v souladu s požadavky a termíny 
stanovenými v této smlouvě. 
Zhotovitel se zavazuje jednat a vystupovat tak, aby nepoškodil dobré jméno zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje, že bude výlučným nositelem autorských práv k předanému dílu, a 
že nebude žádná jiná osoba, která by mohla oprávněně uplatňovat vůči objednateli 
jakákoliv práva vyplývající Z předaného díla, jinak zhotovitel odpovídá za Škodu, která by 
objednateli vnikla. 

V. Smluvní pokuty a sankce 
Smluvní strany se dohodly, že: 

0 v případě prodlení objednatele s plněním peněžitého závazku je zhotovitel 
oprávněn vyžadovat po objednateli uhrazení úroku Z prodlení dle ust. § 1970 o_z. 

0 v případě prodlení zhotovitele, pokud jde o prodlení termínu plnění dle čl. ll této 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za 
každý i započatý den prodlení, maximálně však 10 % p.a., 

Na právo požadovat smluvní pokutu nemá vliv, Zda smluvní straně porušením utvrzené 
povinnosti vznikla Škoda. 
Kromě uplatnění smluvní pokuty je Objednatel rovněž oprávněn vpřípadé prodlení 
zhotovitele spředáním díla vsouladu sčl. Il této smlouvy nebo neprovedením díla 

vsouladu s požadavky objednatele od smlouvy odstoupit. Tím není dotčen nárok na 
uplatnění náhrady škody. 

VI. Závěrečná ustanovení 
Tato smlouva se uzavírá na celou dobu trvání autorského práva k dílu. 
Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením ze 
zákonných důvodů či Z dùvodù sjednaných v této smlouvě. 
Práva a povinnosti smluvních stran přecházejí na jejich právní nástupce. 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy. 
Právní poměry neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník. Vzhledem kveřejnoprávnímu charakteru objednatele 
prohlašuje, zhotovitel že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených 
v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů 
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(Zejména Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve Znění 
pozdějších předpisů). 
Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma 
smluvními stranami. 
Autor bere na vědomí, že objednatel je podle ust. § 2 odst. 1 Zákona č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím povinným subjektem k poskytování informaci podle 
cit. zákona a souhlasí s tím, že v souladu S internimi 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 vvvvw.brno.cZ , 

a to prostřednictvím systému eMMB. 
Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, Z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom vyhotovení. 
Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné 
vůle.

V Brně, dne: ÝÍŤ/7 
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