1.

Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00

ze 2 stran

Bmo

vedoucím odboru Archivu města Brna PhDr. Liborem Blažkem
ve věcech technických je oprávněna jednat: Mgr. Jana Čermáková odbomý archivář odboru Archiv
města Brna

jednající

MMB

44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní Spojení: Česká spořitelna,
C1510 účınz 111211222/0800
IČz

a. S.

(dále jen „Objednatel“)
8.

uzavřeli tuto

SMLOUVU
O

vytvoření díla
podle
ve Spojení

ust. §
ust. §

88 o.Z. a Zákona č. 121/2000 Sb. autorského Zákona
2389 a 2371 a násl. občanského Zákoníku č. 89/2012 Sb.

I.

Předmět a účel Smlouvy
1.

Předmětem

této

Smlouvy

je vytvoření ínvenláře archivního

Archivu města Brna do roku 1830.

souboru Sbírka Starých

tisků

II.

Termín plnění
1.

Sjednává se termín plnění: do 31.

2.

Místem plnění je: Archiv města Brna, Přední

3.

V temüínu plnění Zhotovitel

7.

2022.
2,

618 00 Bmo.

odevzdá dokončené
xlsx nebo V programu ProArchiv AMB.

dílo podle

dohody

S

objednatelem ve formátu

2.

Před převzetím díla

Předáním

si

díla a jeho

objednatel vyhrazuje právo posoudit kvalitu výsledného

ze 2 stran

díla.

zaplacením nabývá objednatel vlastnické právo ke zhotovenému

dílu.

III.

Smluvní Odměna
Zhotoviteli náleží smluvní

Odměna

je splatná

odměna za celé

dílo ve výši 15

do 30 dnů od předání

000 Kč.

díla, které se

osvědčuje podpisem předávacího

protokolu.

Zhotovitel poskytuje současně

i

licenci

k

užití díla,

a to bezplatně a není oprávněn dílo

užít.

IV.

Práva a povinnosti
Zhotovitel odpovídá za právní bezvadnost práv nabytých touto smlouvou, tj. za to, že užitím
díla podle této smlouvy nedojde k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani k jinému
porušení právních předpisů.
Zhotovitel je povinen postupovat podle svých nejlepších odborných znalostí aschopností
a v souladu S pokyny a Zájmy objednatele.
Zhotovitel je povinen konat práce osobně.

V.

Závěrečná ustanovení
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, je
vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Po jednom vyhotovení obdrží každá ze

smluvních

stran.

Veškeré Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny jen na základě písemné dohody
obou smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky.
Zhotovitel 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 informací podle cit.
zákona a souhlasí s tím, že v souladu S intemími pravidly objednatele pro zveřejňování smluv
bude informace o uzavření této smlouvy po provedené anonymizaci v souladu se Zákonem č.
106/1999 Sb. a v rozsahu předmětu, ceny a data uzavření uveřejněna na stránkách
www.brno.cz, a to prostřednictvím systému eMMB.

Autor souhlasí S tím, že dle ust. § l l odst. 2 autorského Zákona na internetové prezentaci města
Brna bude zveřejněna informace o jeho autorství, a to v rozsahu: jméno a příjmení.

ü

5.

V

3.

Smluvní Strany prohlašují, že Si tuto Smlouvu před jejím podpisem
důkaz toho pod ni připojuji Své vlastnoruční podpisy.
Brně dne

......

obj ednatel

0200202/

ze 2 stran

přečetly, souhlasí S ní a na

