
 

 

 

 

 

 S m l o u v a    
o   d í l o  s   a u t o r s k o u   l i c e n c í  

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

Město Chrudim 

se sídlem Resselovo náměstí 77, Chrudim 537 16 

zastoupené jeho starostou Mgr. Petrem ezníčkem 

IČ: 00270211 

DIČ: CZ 00270211 

(dále jen jako objednatel) 
 

a 

 

Mgr. Pavel Kobetič 

 

 

(dále též jen jako poskytovatel) 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě p íslušných ustanovení zákona                       
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších p edpisů, následující smlouvu                      
o dílo s autorskou licencí: 

 

 

II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Objednatel má zájem realizovat výstavu, která souvisí s oslavami 100. výročí vzniku 
Československa. Touto výstavou chce p ipomenout významné nebo zajímavé události ve 
městě Chrudim během posledních 100 let, a to formou venkovní expozice (26 stojanů 
umístěných v ulicích města, které ponesou celkem 104 dvoupanelů s fotografiemi a texty, 

které vytvo í či zajistí poskytovatel). Poskytovatel bere na vědomí, že město Chrudim bude 
výstavu realizovat ve spolupráci s Chrudimskou besedou, městským kulturním st ediskem. 
Vlastní ztvárnění výstavy provede grafik zajištěný Chrudimskou besedou, městským 
kulturním st ediskem. 

2. Poskytovatel p ipraví pro objednatele texty a fotografie dle požadavků dále touto smlouvou 
specifikovaných, p i tomto bude úzce spolupracovat s objednatelem. 

3. Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění p edmětu plnění dle této 
smlouvy, zejména pak k vytvo ení díla, které naplní požadavky objednatele specifikované 
v odst. 1 tohoto článku, že disponuje pot ebnými znalostmi a kapacitou ke splnění závazků 
z této smlouvy vyplývajících.  

4. Poskytovatel se zavazuje pro objednatele vytvo it dílo odpovídající zadání specifikovanému 
v této smlouvě a objednatel se zavazuje za ádně a včas provedené dílo zaplatit cenu dle                     

čl. IV. této smlouvy. 
 

 

III. 

Termíny plnění a bližší specifikace díla 
 

Poskytovatel se zavazuje dílo zhotovit a objednateli p edat v následujících termínech: 
 

1. Návrh základní koncepce výstavy – termín dokončení do 30.04.2018. 

 



 

 

 

 

 

2. Scéná  výstavy (p íprava podkladů pro grafika) – termín dokončení 10.07.2018 

vypracování informační textové části o událostech ve městě Chrudim v jednotlivých letech 
formou rešerší regionálních i celostátních novin a archivních dokladů z různých zdrojů  
(regionální muzeum, státní okresní archiv, školy, další instituce pamětníci apod.), příprava 
úvodních textů na panely, textů pod fotografie a obrázky. 

 

3. Korektury grafikem zpracovaných panelů – termín dokončení do 03.09.2018 

provedení oprav textů, kontrola umístění popisků, správnosti použití fotografií a dalších 
dokladů. 

 

IV. 

Cena plnění a platební podmínky 

 

1. Cena plnění činí 50.000 Kč (slovy „padesáttisíckorunčeských“). Tato cena je stanovena 

dohodou smluvních stran a je stanovena jako konečná a nep ekročitelná. Tato cena v sobě 
zahrnuje veškeré práce, výkony a služby, které poskytovateli v souvislosti s prováděním 
činností dle této smlouvy vzniknou (vč. cestovného, materiálových nákladů, p imě eného 
zisku apod.). Smluvní strany prohlašují, že p i stanovení ceny díla p ihlédly i k rozsahu a 

účelu licence pot ebné k užití dílo. 

 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit sjednanou cenu až po ádném dokončení díla, a to v termínu 
nejpozději do 01.11.2018 na  účet  poskytovatele  vedený  v záhlaví této smlouvy nebo na 

účet, který poskytovatel písemně nahlásí objednateli jako náhradní. 
 

 

V. 

Povinnosti  a součinnost objednatele 

 

1. Objednatel se zavazuje za účelem provádění jeho činností poskytnout poskytovateli pot ebnou 
součinnost, zejména pak v rámci vzájemné spolupráce poskytovat nezbytné konzultace a 
odsouhlasovat  p ipravené podklady.  

 

2. Osobou pově enou spoluprácí  za objednatele je Mgr. Jan Čechlovský, místostarosta města 
Chrudim, za Chrudimskou besedu, městské kulturní st edisko  pak pan Ji í Kade ávek, editel 
této p íspěvkové organizace. 

 

3. V p ípadě změny kontaktních osob uvedených v odst. 2 tohoto článku se objednatel zavazuje 
oznámit neprodleně tuto skutečnost poskytovateli. V p ípadě změny těchto osob není nutno 
uzavírat dodatek k této smlouvě a účinky změny nastávají okamžikem jejího písemného 
oznámení druhé smluvní straně. 

 

4. Objednatel je oprávněn dílo upravit pouze se souhlasem poskytovatele, tento souhlas nebude 

poskytovatel bezdůvodně odmítat nebo nep imě eně zdržovat. Objednatel se zavazuje 
poskytnout poskytovateli možnost dohledu nad realizací díla (autorský dozor), aby nedošlo ke 

snížení hodnoty díla. 
 

5. Vzhledem k tomu, že jde o dílo vytvo ené na objednávku, tak v p ípadě, kdy  poskytovatel 
nebude sám schopen dílo rozpracovat nebo dokončit tak, aby byl naplněn účel uvedený                   
v čl. I této smlouvy, je  poskytovatel oprávněn dílo dokončit sám nebo prost ednictvím jiného 
subjektu. Vždy však poskytovatele uvede jako spoluautora díla. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VI. 

Povinnosti a prohlášení poskytovatele 

 
1. Poskytovatel je povinen provádět činnosti vymezené čl. II a III této smlouvy odborně, ádně, 

včas a v termínech stanovených objednatelem. Dále je povinen informovat objednatele o 

všech náležitostech s plněním povinností dle této smlouvy souvisejících.   
 

2. Poskytovatel je povinen akceptovat p ipomínky a návrhy objednatele v p ípadě, že tyto 
p ipomínky nejsou v rozporu s právními p edpisy, historickými fakty apod.. 

 

3. Poskytovatel je povinen objednateli umožnit na základě p edchozího ohlášení kontrolu dosud 
provedených prací, a to nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. Pokud 
objednatel zjistí, že je dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, je oprávněn požadovat 
v jím stanovené lhůtě odstranění nedostatků na náklady poskytovatele. 
 

4. Bude-li objednatel vyžadovat změny či doplňky p edmětu plnění dle této smlouvy, vyhrazuje 
si poskytovatel  právo na změnu termínu plnění provedení p ípadných prací, pop . na změnu  
ceny. Totéž právo má poskytovatel v p ípadě, že v průběhu provádění díla budou zjištěny 

skutečnosti, jejichž důsledkem je nutnost rozší ení nebo změny p edmětu smlouvy. 
 

5. Poskytovatel jako autor poskytuje touto smlouvou  výhradní oprávnění k výkonu práva dílo 
nebo jeho ucelenou část užít, a to všemi způsoby vymezenými § 12 a násl. zákona č. 121/2000 

Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších p edpisů, a to v časově i územně neomezeném 
rozsahu. Tato licence v sobě zahrnuje  i oprávnění k po ízení p ímých rozmnoženin, trvalých i 
dočasných, vcelku nebo v části a v jakékoli formě, jak ve spojení on-line  tak i off-line. 

Poskytovatel je povinen zdržet  se výkonu práva dílo užít  s výjimkou oprávnění autorů užít 
dílo k prezentaci své činnosti v obvyklém rozsahu či provedení.  Objednatel má zájem dílo 
vytvo ené na základě této smlouvy vydat i knižně, pokud k tomu  budou vhodné podmínky. 
Smluvní strany sjednávají, že pokud objednatel nevydá dílo knižně do 31.12.2020, může tak 
učinit poskytovatel sám jako autor díla na své vlastní náklady. Takové jednání není porušením 
licenčních podmínek dle této smlouvy, poskytovatel však vždy uvede město Chrudim jako 
subjekt, na základě jehož požadavku a úhrady nákladů dílo vzniklo. 
 

6. Poskytovatel se zavazuje v souladu s občanským zákoníkem a autorským zákonem se všemi 
ve vztahu k dílu zúčastněnými osobami (zejména nositeli majetkových autorských práv 
k fotografiím) zajistit veškeré pot ebné licenční smlouvy o poskytnutí licence či souhlasy 
k užití děl. V p ípadě, kdy poskytovatel použije podklady poskytnuté městem Chrudim 
(fotografie, obrázky apod.), odpovídá za dodržení autorských i ostatních práv t etích osob 
objednatel. 

 

 

VII. 

Odpovědnost poskytovatele za vady díla a smluvní pokuty 

 
1. Poskytovatel odpovídá za bezvadnost díla a za jeho ádné provedení, zejména za soulad 

s odsouhlaseným zadáním p edaným objednatelem.  
 

2. Poskytovatel se zavazuje uhradit  objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za 
každý den prodlení s ádným p edáním díla dle čl. III této smlouvy. 

 

3. V p ípadě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo je objednatel povinen zaplatit 

poskytovateli úrok z prodlení ve výši stanovené na ízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění 
pozdějších p edpisů.  
 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, tedy smluvní strana má 
právo požadovat  zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na to, zda náhradu škody uplatnila. 



 

 

 

 

VIII. 

Odstoupení od smlouvy 

 

1. V p ípadě, že poskytovatel bude v prodlení s plněním povinností dle této smlouvy déle než                   

15 dnů,  je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 
 

2. V p ípadě, že objednatel bude v prodlení s úhradou ceny dle čl. IV. této smlouvy déle než                    

15 dnů, je poskytovatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 
 

3. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Odstoupení od smlouvy musí být 
učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení a doručeno druhé smluvní straně. 
Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. 

 

 

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 

2. Odpovědnost za škodu, jakož i další práva a povinnosti touto smlouvou neupravené                         
se ídí p íslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

 

3. Smlouvu lze měnit pouze vzestupně očíslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

 

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží 
objednatel a druhý poskytovatel. 

 

5. Smluvní strany se zavazují vzájemně si ohlašovat veškeré změny údajů v této smlouvě 
uvedených, jež mají, nebo by mohly mít vliv na plnění povinností z této smlouvy 
vyplývajících. 

 

6. Objednatel jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy 
poskytnuty, se zavazuje, že tyto osobní údaje bude zpracovávat po dobu platnosti smlouvy 

pouze v souladu s právními p edpisy za účelem naplnění této smlouvy. V souladu s platnou 

právní úpravou bude s těmito osobními údaji naloženo po skončení platnosti této smlouvy. 
 

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu p ečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle p ipojují své podpisy. 

 

 

 

Na straně poskytovatele:     Na straně objednatele:    

V Chrudimi dne   01.03.2018                                                        V Chrudimi dne 01.03.2018 

 

 

 

 

------------------------------                                                               ----------------------------- 

Mgr. Pavel Kobetič         Mgr. Petr ezníček   

        starosta města Chrudim 

 

 

 

 


