Smlouva č. 3520052456

Smlouva o dílo „Sada fotografií pro Den Evropy“
uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
Statutární město Brno
Zastoupeno:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
44992785
CZ44992785

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:
Ve věcech technických je oprávněn jednat:
K podpisu smlouvy je oprávněn:

Mgr. Ivo Bednář, vedoucí OZV MMB

(dále jen „objednatel“)
a

BcA. Jiří Alexander Bednář
Sídlo:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

Marie Pujmanové 437/16, 60200 Brno – Pisárky, Česká republika
02641003

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy
1. Za podmínek uvedených v této smlouvě se zhotovitel zavazuje zhotovit dílo: „Sada fotografií pro Den
Evropy“, tj. 34 ks finálních a upravených fotografií míst dle přílohy smlouvy včetně postprodukce a licence
k jejich užití (dále jen ”dílo”). Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo zaplatit dohodnutou cenu.
2. Dílo bude zpracováno dle připomínek objednatele, včetně využití dronu na lokacích, které to umožňují.

III. Doba a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 30. 11. 2020 (včetně) sadu alespoň 34 ks
fotografií z míst dle přílohy smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 16. 11. 2020 (včetně) sadu alespoň 34 ks
fotografií z míst dle přílohy smlouvy k výběru, který proběhne do 20. 11. 2020, a následně u vybraných
fotografií provést postprodukci. Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli dílo v elektronické
podobě dle této smlouvy nejpozději do 30. 11. 2020. O předání díla vyhotoví smluvní strany zápis.
3. Místem pro předání díla je Magistrát města Brna, Odbor zahraničních vztahů, Husova 12, 601 67 Brno.

IV. Cena za dílo
1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena
Celkem za 34 ks fotografií

35 000,- Kč
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2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
3. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené
se splněním jeho závazku z této smlouvy. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem
cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Cena obsahuje i odměnu za poskytnutí licence.

V. Platební podmínky
1. Cena za dílo je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem. Bude uhrazena
po dodání díla dle čl. III. této smlouvy.
2. Faktura bude mít náležitosti účetních daňových dokladů, zejména:
a) označení a číslo,
b) označení smluvních stran,
c) důvod fakturace, popis práce, přesné označení zakázky,
d) označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
e) den odeslání faktury a lhůta splatnosti,
f) datum uskutečněného zdanitelného plnění,
g) částka k úhradě.
Datum splatnosti faktury bude činit min. 14 dnů ode dne doručení faktury. Pokud poslední den lhůty úhrady
faktury vychází na den pracovního volna nebo pracovního klidu, je dnem rozhodným pro úhradu nejbližší
následující pracovní den.
3. Objednatel je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované
náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její
splatnosti. Zhotovitel vystaví objednateli novou fakturu se správnými údaji a dnem doručení nové faktury
začíná běžet lhůta její splatnosti.
4. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené v této smlouvě.
5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI. Práva a povinnosti stran
1. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění zakázky kontrolovat kvalitu, způsob provedení, soulad se
zadáním ve smlouvě.
2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění zakázky poskytovat informace o plnění zakázky, při plnění
dodržovat obecně závazné předpisy, postupovat s náležitou odbornou péčí, chránit zájmy objednatele.
3. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění zakázky za dodržení bezpečnostních předpisů, je dále povinen
obstarat veškerá nutná povolení k provádění činnosti. Objednatel nenese žádným způsobem odpovědnost
za nesplnění povinnosti ve vztahu k dalším orgánům veřejné správy.
4. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
5. Objednatel se zavazuje zajistit součinnost při zajištění přístupů k místům pořizování fotografií, pokud
nebude domluveno jinak.

VII. Záruční podmínky a vady díla
1. Dílo má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 2 let. Záruční doba začíná plynout ode
dne řádného předání a převzetí díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli a za vady, které vzniknou v záruční
době. Za vady díla, které vzniknou po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo
prokazatelné porušení jeho povinností.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady a nedodělky na díle, které byly po jeho převzetí způsobeny objednateli
neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, je objednatel povinen bezodkladně písemně oznámit
zhotoviteli její výskyt, vadu popsat a uvést, jak se projevuje.
6. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vad, za které zhotovitel zodpovídá. Zhotovitel se zavazuje
odstranit vady do 15 dnů od doručení písemného oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Na opravené vady poskytne zhotovitel záruku v délce 24 měsíců. O předání a převzetí opraveného díla
bude zhotoven zápis.
7. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k odstranění vady.
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VIII. Odstoupení od smlouvy a sankce
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel:
a) nepředá objednateli řádně provedené dílo ve lhůtě stanovené v čl. III. odst. 1 a 2 této smlouvy,
b) dodá objednateli dílo, které nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o kterých ho zhotovitel
ujistil, případně dodá dílo s jinými vadami,
c) neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. VII. odst. 6 této smlouvy.
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran. Účinky odstoupení
nastávají dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní
straně.
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla či jeho části, uhradí objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo, a to za každý započatý den prodlení, maximálně však do výše
celkové ceny díla.
Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,5 %
z celkové ceny za dílo, a to za každý započatý den prodlení.
V případě nedodržení lhůty k odstranění vad, které se projevily v záruční době, je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo za každý i započatý den prodlení
s odstraněním vady, maximálně však do výše celkové ceny díla.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením
smluvní povinnosti.

IX. Licence
1.

2.

Dnem předání hmotného zachycení díla přechází na objednatele oprávnění hmotné zachycení díla užívat
a vykonávat k němu majetková práva, zejména pak toto zveřejnit nebo dále publikovat nebo si pořizovat
jeho kopie bez ohledu na účel této smlouvy, včetně oprávnění přenechat právo využití díla třetím osobám.
Objednatel není povinen tato práva využít. Oprávnění vykonávat majetková práva k dílu nebo jeho části
platí celosvětově po celou dobu jejich trvání. Objednatel se zavazuje, že na hmotném zachycení díla
(včetně tištěných a digitálních mediích) bude uvádět jeho zhotovitele (tj. text „Jiří Alexander Bednář“) a
umožní-li to okolnosti také webovou adresu
Závazek objednatele uvedený
v předchozí větě bude objednatel vyžadovat i po třetích osobách, kterým přenechá právo využití díla.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla
souborného.

X. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv
zajistí objednatel.
2. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2
ve znění zákona č. 61/2006 Sb.).
6. Zástupci smluvních stran si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním
podpisem.
V Brně dne 12. 5. 2020

V Brně dne 12. 5. 2020

…………………………………….…
statutární město Brno
Mgr. Ivo Bednář
vedoucí OZV MMB

………………………………..………...
BcA. Jiří Alexandr Bednář
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Příloha smlouvy
Seznam míst k pořízení fotografií:
LOKACE

POČET FOTOGRAFIÍ

CEITEC – středoevropský technologický institut

2

Hvězdárna Brno – přírodovědné exploratorium

1

Špilberk – regenerace a rozšíření + vybudování
lapidária a odborného zázemí

2

Série projektů výsadba krajinné zeleně

1

Revitalizace a zpřístupnění zahrad NKP Petrov

1

Zelný trh

1

Knihovna Jiřího Mahena – rozšíření a zlepšení
služeb veřejnosti

1

FN Brno – modernizace a obnova přístrojového
vybavení popáleninového centra; heliport;
modernizace onkologického centra

3

DPMB – Elektronické informační panely; nákup
nízkopodlažních trolejbusů pro MHD

2

SAKO Brno, a.s. - odpadové hospodářství;
horkovodní výměníková stanice SAKO a vyvedení
výkonu

3

Vila Tugendhat – rekonstrukce (plus další brněnské
vily zmínit)

1

Kostnice sv. Jakuba

1

Mapa cyklostezek

1

Mapa silnic (silniční síť z EU fondů)

1

Archeopark Pavlov, Slovanské hradiště Mikulčice

2

Jízdárny zámku Lednice – multifunkční centrum

2

Zámek Uherčice – šlechtické sídlo jako divadelní
scéna

2

Stará škola, součást Louckého kláštera ve Znojmě

1

Odbavovací hala letiště Brno-Tuřany

1

Lávka Mikulčice-Topolčany

1

Čistící loď na Baťově kanálu

1

Vida! Science centrum

1

Jihomoravské inovační centrum – optimalizaci
infrastruktury Inovačního parku JIC

1

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní
nemocnice u sv. Anny v Brně (ICRC)

1
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