Smlouva č. 73 21 17 4202
SMLOUVA O VYTVOŘENÍ AUTORSKÉHO DÍLA A LICENČNÍ SMLOUVA
ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 2371 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Smluvní strany:
Objednatel:
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zastoupeno:
JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO:
44992785
DIČ:
CZ44992785
Ve věcech smluvních oprávněna jednat a k podpisu smlouvy je oprávněna v souladu s Podpisovým řádem:
Mgr. Kateřina Vorlíčková, vedoucí Odboru kultury MMB
Kontaktní osoba: MgA. Kateřina Rundová, DiS.
(dále jen „objednatel")
a
Zhotovitel:
IČO/nar.:
DIČ:
bydliště/sídlo:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
není plátce DPH
Zapsán:
Kontaktní osoba:

Mgr. art. Marián Tesák
1993
--Nitra

------

(dále jen „zhotovitel")
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu:
I. Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje vytvořit pro objednatele autorské dílo:
1. Prezentace pro XIII. setkání Brněnského kulturního parlamentu (dále „setkání BKP“).
2. Účast na panelové diskusi od 16:30 do 18:00
Den a místo konání: 03. 11. 2021, KUMST, Údolní 19, 602 00 Brno
Čas konání: 16:30
Autorské dílo bude zahrnovat: Vytvoření PowerPoint (nebo podobné) prezentace a osobní odprezentování
díla na setkání BKP. Soubor s prezentací bude doručen Objednateli, který ho zpřístupní pro veřejnost na
webových stránkách, a který zveřejní také videozáznam prezentace ze setkání BKP.
2. Předmětem této smlouvy je vytvoření díla a poskytnutí příslušné licence.
3. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět této smlouvy
a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.
II. Práva a povinnosti smluvních stran, autorská práva
1. Zhotovitel se zavazuje, že sjednané vytvoření díla uskuteční osobně, s odbornou péčí, dle svých nejlepších
schopností a dovedností jako dílo originální, které bude odpovídat objednanému zadání, bude ve
sjednaném rozsahu a sjednaným způsobem. Dílo bude předáno objednateli k užívání ve lhůtě do 3. 11.
2021, a to ve formátu ppt nebo PDF
2. Vlastnictví k hmotnému zachycení díla přechází na objednatele okamžikem jeho předání.
3. Zhotovitel se zavazuje, že předmětné dílo bude mít maximálně dosažitelnou uměleckou úroveň.
4. Zhotovitel je odpovědný za původnost díla a za případné škody, které by v této souvislosti vznikly
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objednateli z porušení práv jiných osob.
5. Zhotovitel se zavazuje dostavit se na objednatelem určené místo, a to v čase určeném objednatelem.
6. Zhotovitel nemůže dílo výše specifikované užít a poskytnout licenci jinému bez písemného souhlasu
objednatele s výjimkou soutěžní či umělecké prezentace vlastní tvorby.
7. Zhotovitel poskytuje objednateli touto smlouvou výhradní právo ke zveřejnění autorského díla a k jeho užití
v tomto rozsahu (dále licence):
7.1.1. pro všechny způsoby užití, které jsou známy;
7.1.2. licence se poskytuje jako výhradní, časově a teritoriálně neomezená.
8. Zhotovitel opravňuje objednatele k jakékoliv úpravě autorského díla, jeho zpracování, spojování s jiným
dílem, zařazování do díla souborného, a to v souladu se záměry objednatele. Objednatel se zavazuje, že
nebude s autorským dílem nakládat způsobem snižujícím jeho hodnotu.
9. Zhotovitel opravňuje objednatele k udělení podlicence jakékoli třetí osobě.
10. Objednatel se zavazuje šetřit osobnostní práva zhotovitele. Při uvádění díla je objednatel povinen uvádět
obvyklým způsobem jméno autora díla, pokud je to z technických důvodů možné.
11. Objednatel se zavazuje zajistit a uhradit zhotoviteli náklady spojené s ubytováním v souvislosti
s vytvořením autorského díla. Ubytování bude zajištěno objednatelem prostřednictvím kontaktní osoby
uvedené v této smlouvy. Objednatel zajistí zhotoviteli vhodné a uspokojivé ubytování dle posouzení
objednatele a po předchozí domluvě, v případě, že zhotovitel nebude se zajištěným ubytováním souhlasit,
zajistí a uhradí si ubytování samostatně.
12. Objednatel se zavazuje zajistit a uhradit zhotoviteli náklady spojené s dopravou na trase do a z Brna
v souvislosti s vytvořením autorského díla (letenky/jízdenky), a to s dostatečných předstihem. Jakékoli
dodatečné náklady nebo poplatky spojené s dopravou zhotovitele je zhotovitel povinen si uhradit
samostatně a na vlastní účet. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom nevratnosti jím předem schválených a
již objednaných jízdních dokladů (letenky/jízdenky). Zhotovitel si může letenku/jízdenku v ekonomické třídě
(pouze Evropská destinace) po dohodě s objednatelem zajistit samostatně. V tomto případě mu bude
uhrazena její cena po předložení příslušného daňového dokladu. Daňový doklad musí být předložen
objednateli nejpozději do deseti dnů od uskutečnění cesty. V případě nedodržení lhůty pro předložení
daňového dokladu zhotoviteli nárok na proplacení letenky/jízdenky zaniká. Náklady na místní dopravu
(včetně letištních tranzitů) si zhotovitel hradí samostatně a na svůj účet.
III. Odměna, platební podmínky
1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za vytvoření díla uvedeného v článku I. této smlouvy odměnu v celkové výši:
3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých).
2. V této odměně je zahrnuta také odměna za poskytnutí licence dle článku II. této smlouvy.
3. Odměna se pro daňové účely dělí v poměru 90 % za vytvoření díla a 10 % za poskytnutí licence.
4. Sjednaná odměna bude splatná na základě zhotovitelem vystavené faktury po předání díla a jeho
odsouhlasení objednatelem. Fakturační adresa: statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00
Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785. Příjemce: Odbor kultury MMB.
5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty (dále jen zákon o DPH), ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat údaje:










označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
číslo faktury,
den vystavení a den splatnosti faktury,
označení banky a čísla účtu, na který bude výše uvedená finanční částka uhrazena, IBAN, SWIFT kód,
adresa banky
označení plnění,
číslo této smlouvy,
fakturovanou částku,
razítko a podpis zhotovitele nebo jím oprávněné osoby
uvedení, že daň z přidané hodnoty (DPH) bude hradit objednatel.
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Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 21 dnů ode dne doručení objednateli.
6. Smluvní strany souhlasí s případným použitím daňového dokladu v elektronické podobě v souladu s ust.
§ 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do dne její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné
nebo neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne
plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.
8. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude hradit objednatel.
IV. Smluvní pokuta, náhrada škody
1. Pro případ, že zhotovitel nesplní řádně a včas vytvoření autorského díla, sjednávají si smluvní strany
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové odměny za každý i započatý den prodlení.
2. Pro případ porušení některé z dalších povinností uvedených v této smlouvy zhotovitelem, sjednávají si
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané odměny (viz článek III. smlouvy). Tímto není
dotčeno právo objednatele domáhat se vedle takto sjednané smluvní pokuty po zhotoviteli zároveň
náhrady vzniklé škody z titulu nesplnění povinností vyplývajících z článku I. a II. této smlouvy. Smluvní
strany vylučují použití ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení
ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Ostatní ujednání
1. Zrušení setkání BKP z důvodu vyšší moci („vis maior“ – nepředvídatelné a neodvratitelné působení
přírodních živlů, úřední zákaz apod.) dává oběma smluvním stranám právo domáhat se dohody o změnách
podmínek této smlouvy, popřípadě, po včasném a průkazném vyrozumění, možnost od smlouvy odstoupit,
a to bez jakýchkoli nároků na finanční náhradu škody.
2. 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
zákona). Statutární město Brno je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany jsou zavázány nakládat s jakýmikoliv osobními údaji v souladu s obecným nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních
předpisů (dále jen nařízení GDPR) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.
VI. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků, označených jako
dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě a podepsaných oběma smluvními stranami.
2. Veškeré případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny v prvé řadě smírně a dohodou.
3. Tato smlouva se řídí právem České republiky. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto
smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. 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), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se
dohodly, že zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
6. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv
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na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy.
7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla
sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují
své podpisy.
V Brně dne 1.11.2021

V Brně dne 2.11.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

……………………………..
Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí Odboru kultury MMB

……………………………..
Mgr. art. Marián Tesák
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