Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Kancelář marketingu a cestovního ruchu

NAŠE Č. J.:

MMB/0055764/2022

SPIS. ZN.:

Vážený pan
Tomáš Dilhof
Měřičkova 61

VYŘIZUJE:

621 00 BRNO
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ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

a7kbrrn

DATUM:
POČET LISTŮ:

27.01.2022
01

OBJEDNÁVKA:

Služby v oblasti DTP prací

IČO: 86955993

Objednáváme zajištění grafického zpracování, tvorby a úprav materiálů dle konkrétní potřeby zadavatele.
Nejčastěji se bude jednat o následující adaptace:


úpravy marketingových materiálů (web, tiskoviny, bannery, CLV, roll-up atd.) městských projektů,



sazba tiskových výstupů,



zpracování korektur,



předtisková příprava.

Dílčí objednávky s konkrétními termíny budou zasílány průběžně emailem.
Bude-li výsledkem plnění nebo jiné činnosti Dodavatele prováděné dle této objednávky, předmět požívající
ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2001 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorské
dílo“), nabývá Objednatel dnem poskytnutí Autorského díla výhradní právo užít takovéto Autorské dílo
veškerými známými způsoby užití takového díla, zejména, nikoliv však výlučně, k účelu, ke kterému bylo
takové dílo Dodavatelem vytvořeno v souladu se Smlouvou, a to po celou dobu trvání autorských práv
majetkových k Autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu množstevního,
grafického, technologického, teritoriálního (dále jen „Licence“). Součástí Licence je rovněž neomezené právo
Objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k užití Autorského díla a také souhlas Dodavatele
k postoupení Licence na třetí osoby a souhlas Dodavatele udělený Objednateli k provedení jakýchkoliv změn
nebo modifikací Autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob. Licence se automaticky vztahuje i na
všechny nové verze, aktualizované verze, i na úpravy a překlady Autorského díla, dodané Dodavatelem.
Odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v Odměně za poskytované Služby.
V případě prodlení s poskytnutím Služeb či určitého výstupu a plnění dle této objednávky ve lhůtě stanovené
v dílčí objednávce má Objednatel právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 500,00 Kč za každý den prodlení.
HODINOVÁ SAZBA:
CENA CELKEM:
TERMÍN DODÁNÍ:
MÍSTO DODÁNÍ:

DTP práce: 500,00 Kč; zapracování korektur: 400,00 Kč
do 50 000,00 Kč
do 15. 12. 2022
Brno
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ÚHRADA:

UPOZORNĚNÍ:

fakturou po každé dílčí objednávce (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury).
V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena.
Statutární město Brno požaduje doručení faktury včetně příloh primárně do datové
schránky (ID: a7kbrrn). Nemá-li smluvní strana datovou schránku, zašle fakturu na
e-mail: KMCR-FAKTURY@brno.cz. Obojí platí v případě, že ekonomický systém
smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě,
např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF. Pokud nelze takto postupovat,
smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na adresu: Statutární město Brno,
Kancelář marketingu a cestovního ruchu, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno.

S pozdravem

Mgr. Bc. Jakub Geisler
vedoucí Kanceláře marketingu a cestovního ruchu

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
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