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Unreal Visual s.r.o.

Sídlo: Petrohradská 216/3, Vršovice, 101 00 Praha 10

zastoupená: Bc. Adamem Bělíkem, jednatelem

IČO: 5979064

mč: cz5979os4

Bankovníspojení: Fio Banka

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 274042

(dále jen „ZhotoviteI")

uzavřely tuto smlouvu dle ustanovení š 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

„o.z.").

RÁMCOVÁ SML

Smluvní str

Operátor ICT,

Sldlo: Dělnická 213/12, Praha 7 -

zastoupená: Michalem Fišerem, MBA, př

Bc. Petrou Burdovou, místopředsed

učo: oz7 95 281

onč: CZ02795281

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddll B, vložka 19676

(dále jen „0bjednateI")

OUVA o DÍLO

any

a.s.

Holešovice, 170 00

edsedou představenstva,

ou představenstva

Operátor ICT, a.s.

Delnická 12

170 00 Praha 7 - Holešovice

IC: 02795281

©

(dále jen „Smlouva")



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Vzhledem k tomu, že:

1.1.1. objednatel jako veřejný zadavatel provedl řízení na veřejnou zakázku malého

rozsahu, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, v platném znění (dále jen „zakázka") a

1.1.2. Zhotovitel podal závaznou nabídku na zakázku a tato byla objednatelem

akceptována, se smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě

obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění

Smlouvy:

z. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vytvářet pro objednatele na svůj náklad

a nebezpečí objednatelem objednaná dila v oblasti produkce pro tvorbu audio-video

obsahu, blíže specifikované v jednotlivých požadavcích objednatele (dále také jako

„objednávka" nebo „zadání díla"), a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách určených v

jednotlivých objednávkách, v rámci sjednané ceny uvedené v čl. 4. této Smlouvy (dále jen

„díIo") a poskytnout objednateli licenci k užití díla.

2.2. objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu, za řádně a včas vytvořené a

dodané dílo, včetně odměny za poskytnutou licenci dle níže uvedených podmínek, a dílo

převzít.

3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3.1. objednávání konkrétních děl bude probíhat následujícím způsobem:

3.1.1. Zhotovitel se zavazuje vytvořit pro objednatele dílo dle obecné Technické

specifikace, která je přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „příloha č. 1") a v detailech

na základě jednotlivých písemných objednávkách zaslaných Zhotoviteli na

následující elektronickou adresu zhotovitele:

objednávky musí obsahovat alespoň: specifikaci díla a požadovaný termín pro

realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje doručení a akceptaci objednávky objednateli
obratem potvrdit, a to nejpozději do druhého pracovního dne na elektronickou

adresu příslušného zaměstnance objednatele, který požadavek vystavil (dále také

jako „výstavce požadavku").

3.1.2. Pro vyloučení veškerých pochybností se smluvní strany výslovně dohodly, že

písemným potvrzením objednávky Zhotovitelem je mezi stranami uzavřena tato

dílčí objednávka, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat pro

objednatele dílčí dílo a převést na objednatele vlastnická a další práva k dílčímu

dílu a závazek objednatele dílčl dllo převzít a uhradit za něj Zhotoviteli cenu.

3.1.3. objednávka se považuje za doručenou okamžikem odeslání e-mailové zprávy

obsahující příslušnou objednávku oprávněnou osobou objednatele na kontaktní

adresu Zhotovitele, případně okamžikem osobního předání příslušné objednávky.

3.2. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas zhotovit a dodat dílo objednateli do data uvedeného

v potvrzené objednávce v technické kvalitě dle příslušné objednávky a objednatel se

zavazuje dllo bez nedostatků a vad převzít a toto převzetí stvrdit podepsáním předávacího

protokolu dle odst. 4.9 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předat dllo objednateli vždy

na elektronickém hmotném nosiči USB.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že pokud v průběhu vytváření díla nastanou

skutečnosti, které nemohl Zhotovitel předem předpokládat, a tyto skutečnosti mají dopad
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na termín předání díla objednateli postupem dle čl. 3.2. Smlouvy (dále také jako „termín

předání díla"), zahájí smluvní strany jednání o změně termínu předání díla. sjednaný

termín předání díla může být změněn pouze na základě písemné dohody smluvních stran.

3.4. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dle této Smlouvy a jednotlivých objednávek

povinen postupovat tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno objednatele. Zhotovitel bere

na vědomí, že dllo bude provádět v souladu s potřebami a požadavky objednatele a v

souladu s touto Smlouvou a jednotlivými objednávkami.

3.5. Zhotovitel odpovídá plně při plnění svých povinností dle této Smlouvy za dodržování

platných právních předpisů a za veškeré důsledky porušení svých povinností daných touto

Smlouvou.

3.6. Zhotovitel je odpovědný za veškeré výstupy, povinnosti a náklady související s plněním

této Smlouvy, jedná s veškerou péčí řádného hospodáře a zajistí, aby byly finanční

prostředky objednatele realizovány s maximální účelnosti, a to po celou dobu smluvní

spolupráce.

3.7. Ujednání o odpovědnosti smluvních stran:

3.7.1. objednatel odpovídá za obsah, kvalitu a pravdivost informací, které Zhotoviteli

dodal a poskytl Zhotoviteli za účelem splnění jeho závazků dle této Smlouvy.

3.7.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, příp.

možnost kolize pokynů objednatele či objednatelem požadovaných plnění v rámci

zhotovení díla s platnými právními předpisy anebo obecně uznávanými zvyklostmi

či etickými principy, příp. na rozpor či možnou kolizi s oprávněnými nároky třetích

osob a na případné z tohoto vyplývající negativní důsledky pro objednatele.

3.7.3. Zhotovitel se zavazuje, že řádně a včas zajistí ošetření veškerých autorských práv a

jiných práv duševního/průmyslového vlastnictví souvisejících s realizovaným dílem.

Pokud Zhotovitel své povinnosti uvedené v tomto čl. poruší a objednateli vznikne

škoda, je Zhotovitel povinen objednateli takové škody v plné výši uhradit.

3.8. Zhotovitel je při realizaci jednotlivých děl zhotovovaných pro objednatele dle této

Smlouvy a jednotlivých objednávek oprávněn činit jen kroky, které byly objednatelem

předem prokazatelně písemně schváleny.

3.9. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo nebo jeho části v sídle objednatele

uvedeném v záhlaví této smlouvy.

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas poskytnuté dílo dle přílohy č. 1

této Smlouvy (tj. za díla uvedená v příloze č. 1 této Smlouvy) cenu sjednanou následujícím

způsobem:

4.1.1. Jednoduchá krátká videa a interview definovaná v bodě č. 1 přílohy č. 1 Smlouvy

Cena za Jednoduchá krátká videa a ínterviewje dohodou smluvních stran stanovena

ve výši 45 000; Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") za dodané dílo. S

ohledem na sazbu DPH činí celková cena 54 450,- Kč za dodané dílo, z toho DPH

představuje částku 9 450; Kč.

4.1.2. Rozsáhlejší videa zahrnující přípravu natáčení definovaná v bodě č. 2 v příloze č.

1 Smlouvy

Cena za Rozsáhlejší videa zahrnující přípravu natáčeníje dohodou smluvních stran

stanovena ve výši 76 500, Kč bez DPH za dodané dllo. S ohledem na sazbu DPH činí

celková cena 92 565; Kč za dodané dílo, z toho DPH představuje částku 16 065,— Kč.

4.1.3. Propagační videa zahrnující full servis video produkci zahrnující přípravu natáčení

definovaná v bodě č. 3. v příloze č. 1 Smlouvy
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.8.

Cena za Propagační videa je dohodou smluvních stran stanovena ve výši 189 500,-
Kč bez DPH za dodané dílo. S ohledem na sazbu DPH činí celková cena 229 Z95,- Kč

za dodané dílo, z toho DPH představuje částku 39 795,- Kč.

Časosběrné videa definovaná v bodě č. 4. v příloze č. 1 Smlouvy
Cena za Časosběrná videa je dohodou smluvních stran stanovena ve výši 29 000,-

Kč bez DPH za dodané dílo. S ohledem na sazbu DPH činí celková cena 35 090,- Kč

za dodané dílo, z toho DPH představuje částku 6 090,- Kč.

4.1.4.

Ceny za jednotlivá díla dle předchozích odstavců jsou stanoveny jako maximální a

nepřekročitelná a obsahují veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla včetně

nákladů souvisejících (tj. cena za dopravu, licence apod.). Ceny jsou stanoveny s

přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním

měnám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel neposkytuje zálohy na ceny díla.

Smluvnístrany se výslovně dohodly, že celková maximální cena všech plnění poskytnutých

za dobu trvání této Smlouvy nepřekročí částku 950 0O0,- Kč (slovy: devět set padesát tisíc

korun českých) bez DPH. V případě že by došlo k překročení této maximální částky,

zavazuje se Zhotovitel na tuto skutečnost upozornit objednatele před zahájením plnění

objednávky dle této Smlouvy.

Cena díla bude objednatelem hrazena bankovním převodem na bankovní účet

Zhotovitele, na základě daňového dokladu vystaveného v souladu se zákonem č.

235/2004 Sb., v platném znění, a to nejdříve po protokolárním předání a převzetí díla bez

vad a nedodělků dle čl. 4.9. této Smlouvy. Protokol o předánía převzetídíla tvoří nedílnou

součást daňového dokladu.

Splatnost daňového dokladu dle této Smlouvy se sjednává na třicet (30) dnů ode dne

doručení objednateli. Nebude-li daňový doklad obsahovat výše uvedené náležitosti nebo

bude obsahovat údaje chybné, je objednatel oprávněn vrátit jej Zhotoviteli k opravě bez

jeho úhrady, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. V takovém

případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného daňového

dokladu.

Úhradou ceny se pro účely této Smlouvy rozumí den, kdy byla finanční částka odepsána z

bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

Veškeré platby dle této Smlouvy budou objednatelem hrazeny na účet Zhotovitele

uvedený v záhlaví této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený ve

faktuře je jeho účtem, kterýje správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový

přístup v souladu s ust. š 96 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze

účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během

trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Zhotovitel bez

zbytečného odkladu písemně informovat objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu,

že dle ust. š 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za

nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo

zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet Zhotovitele zdanitelného plnění,

který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede

objednatel úhradu ceny díla pouze na účet, kterýje účtem zveřejněným ve smyslu ust. š

96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Zhotovitele, na který Zhotovitel

požaduje provést úhradu ceny díla, není zveřejněným účtem, není objednatel povinen
úhradu ceny díla na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se

zaplacením ceny díla na straně objednatele.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu š 1765 odst. 2 o.z.
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4.9. Řádným dodáním a převzetím díla se rozumí stav, kdy objednatel podepíše předávací

protokol. Předávací protokol je Zhotovitel povinen předložit objednateli u dodání a

převzetí díla v den, kdy k takovému převzetí dochází. Na základě takto podepsaného

předávacího protokolu ze strany objednatele, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu.

Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel při vytvoření díla postupoval v rozporu se Smlouvou a

objednávkou a/nebo že případné změny díla nebyly v rámci zhotovení díla provedeny dle

požadavku objednatele, je objednatel oprávněn se dožadovat toho, aby Zhotovitel na

vlastní náklady odstranil nedostatky, které byly objednatelem zjištěny. V opačném

případě objednatel nepotvrdí předávací protokol a je oprávněn odstoupit od dílčí

objednávky v případě, že půjde o realizaci díla, které není uvedeno v příloze č. 1 této

Smlouvy. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení

Zhotoviteli. objednatel nabývá vlastnické právo k elektronickému hmotnému nosiči, na

kterém je dílo zachyceno okamžikem předání předmětného hmotného nosiče

objednateli, přičemž úplata za převod je již zahrnuta ve smluvní ceně díla. Každá smluvní

strana obdrží jedno (1) vyhotovení předávacího protokolu.

5. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Jméno a příjmení Telefon E-mall

Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat zejména, nikoli však výlučně,

prostřednictvím následujících oprávněných osob:

oprávněné osoby, které budou objednatele zastupovat v souvislosti s plněním této

Smlouvy:

Jméno a příjmení e E-mall

oprávněné osoby, které budou Zhotovitele zastupovat v souvislosti s plněním této

Smlouvy:

Změna oprávněných osob bude provedena písemným oznámením druhé smluvní straně

bez nutnosti uzavírání dodatku ke Smlouvě.

Všechna oznámení, která se vztahují k plnění této Smlouvy, musí být učiněna písemně a

druhé smluvní straně doručena v listinné podobě na adresu jejího sídla nebo v

elektronické podobě prostřednictvím datové schránky nebo na e-mailovou adresu

uvedenou u oprávněných osob; oznámení v elektronické podobě je Zhotovitel povinen

odesílat objednateli na všechny uvedené e-mailové adresy oprávněných osob.

s. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1.

6.2.

6.3.

V případě prodlení Zhotovitele s řádným zhotovením a předáním díla ve lhůtě dle této

Smlouvy a dílčí objednávky je objednatel oprávněn nárokovat si uhrazení a Zhotovitel se

zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500; Kč za každý započatý den

prodlení. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.

V případě, že objednatel je v prodlení s úhradou některé platby dle této Smlouvy, je

Zhotovitel oprávněn nárokovat uhrazení zákonného úroku z prodlení.

Smluvní pokutu, stejně jako prípadnou škodu či jinou ujmu vzniklou objednateli vlivem

činnosti Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli nejpozději do 30
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kalendářních dnú ode dne, kdy bude objednatelem o nároku na úhradu smluvní pokuty a

její výši, resp. vzniklé škody či jiné újmy a její výši prokazatelně písemně informován.

7. OCHRANA INFORMACÍ

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Zhotovitel má za povinnost uchovat v tajnosti veškeré informace týkající se objednatele,
které v souvislosti se zhotovením díla objednatel sdělí Zhotoviteli (dále jen „důvěrné

informace") a nepoužít je k jinému účelu než k plnění závazků podle této Smlouvy,

nepoužít je ve svůj prospěch, ve prospěch třetí osoby nebo v neprospěch objednatele ani

je nesdělit žádné jiné osobě a učinit vše potřebné pro jejich ochranu a zamezení jejich

zneužití. Pokud je sdělení důvěrných informací třetí osobě nezbytné pro plnění závazků z

této Smlouvy, pak Zhotovitel může tyto informace poskytnout s předchozím písemným

souhlasem objednatele. V případě, že Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto článku 7.

této Smlouvy je objednatel oprávněn nárokovat na Zhotoviteli uhrazení a Zhotovitel se

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každýjednotlivý případ porušení, a

to i opakovaně. Nárok objednatele na náhradu škody v plné výši není tímto ustanovením

dotčen.

Zhotovitel je oprávněn sdělit důvěrné informace týkající se objednatele pouze svým

zaměstnancům, kteří pro Zhotovitele zpracovávají určitou část díla, u kterých je to

potřebné vzhledem k plnění této Smlouvy, a to za podmínky, že je současně informuje o

povinností zachovat mlčenlivost o těchto informacích.

Důvěrné informace nezahrnují informace, které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými

jinak než následkem porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele, nebo které jsou mu již

známy, nebo je získá nezávisle, aniž by Zhotovitel porušil jakoukoli svou povinnost

vyplývající z této Smlouvy, nebo jejichž poskytnutí bylo nařízeno právními předpisy. Za

důvěrné informace nebudou dále považovány informace, podklady a dokumenty, které (í)

měl Zhotovitel oprávněně k dispozici před podpisem této Smlouvy nebo (ii) které je

povinen zpřístupnit na základě rozhodnutí příslušného soudu nebo jiného orgánu veřejné

správy.

Strany prohlašují, že informace týkající se záměrů objednatele a informací v příslušných

objednávkách, resp. v podkladových a/nebo souvisejících dokumentech předaných

Zhotoviteli za účelem předání informací k předmětu plnění tvoří obchodní tajemství ve

smyslu 9 504 o.z., a zavazují se zajišťovat jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej

chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v této

Smlouvě, než skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení Smlouvy nepovažují za

obchodní tajemství.

a. LlCENČNÍ UJEDNÁNÍ

8.1. Předmětem této Smlouvy je mimo jiné vytváření děl dle š 2 autorského zákona (dále jen

„autorská díla"). K veškerým autorským dílům, které Zhotovitel vytvoří při realizaci

díla/děl na základě této Smlouvy a jednotlivých objednávek, poskytuje Zhotovitel

objednateli, jakožto nabyvateli ke dni převzetí díla objednatelem, jehož součástí dané

autorské dílo je, výhradní oprávnění k výkonu práva autorská díla užít i nad rámec š 61

autorského zákona, a to na dobu trvání majetkových práv autorských autora k autorskému

dílu pro území celého světa (tj. teritoriálně neomezenou) opravňující objednatele i třetí

osoby odvozující svá oprávnění od oprávnění nabytých objednatelem k užití autorských

děl jakýmkoli způsobem v době podpisu této Smlouvy známým, bez omezení

množstevního či jiného rozsahu tj. vjakémkoliv množství a v neomezeném počtu užití a v
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8.5.

8.6.

8.7.

neomezeném rozsahu, a ke všem způsobům užití, zejména ke všem způsobům užití dle 5

12 a násl. autorského zákona, a to zejména ke komerčním a nekomerčním účelům (dále

jen „licence"). Zhotovitel poskytuje objednateli tuto licenci jako výhradní. objednatel tuto

licenci přijímá. objednatel není povinen licenci využít. Pro vyloučení veškerých

pochybností smluvní strany uvádějí, že:

8.1.1. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas autorská díla užit v původní nebo jiné

zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení

sjiným dílem či prvky,

objednatel je oprávněn autorské dílo nebo jeho část, jeho název nebo označení

autora upravit a v případě potřeby, jakkoliv změnit a takto upravené či změněné

autorské dílo nebo jeho část užít způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy bez nároku

Zhotovitele na dodatečnou odměnu,

objednatel je rovněž oprávněn autorské dílo nebo jeho část spojit s jiným dílem či

prvky, jakož i zařadit autorské dílo do díla souborného,

objednatel je oprávněn provádět činnosti dle čl. 8.1.1 — 8.1.3. výše i

prostřednictvím třetí osoby odlišné od Zhotovitele,

odměna za poskytnutí licence dle tohoto čl. 8 Smlouvy je již zahrnuta ve smluvní

ceně díla.

Zhotovitel není oprávněn provádět před vydáním díla tzv. autorskou korekturu.

Smluvní strany se dohodly na tom, že jméno Zhotovitele nebude při užití díla

objednatelem uváděno (tj. objednatel je oprávněn k užití díla bez uvádění autorství).

Jsou-li součástí díla autorská dila, která nebyla vytvořena zaměstnanci Zhotovitele, k nimž

Zhotovitel v souladu s š 58 autorského zákona vykonává majetková práva z titulu

zaměstnavatele, Zhotovitel se zavazuje před převzetím díla objednatelem uzavřít se

všemi nositeli práv, jejichž autorská díla byla užita při vytvoření díla dle této Smlouvy a

jednotlivých objednávek, příslušné smlouvy, na základě kterých Zhotovitel získá licence k

užití těchto autorských děl a oprávnění dále poskytnout a/nebo postoupit takto získané

licence na objednatele, tak, aby objednatel po převzetí dila získal vždy licenci v celém

rozsahu dle tohoto čl. 8. této Smlouvy a mohl nerušeně vykonávat udělená práva v

souladu s ustanoveními tohoto čl. 8. SmIouvy.Jakákoliv odměna za poskytnutí licencívýše

uvedenými nositeli právje již zahrnuta ve smluvní ceně díla.

Je-li zhotovené dílo a použitá autorská díla vyjádřena v elektronické podobě, vztahuje se

poskytnutá licence podle této Smlouvy na užití v jakémkoliv tvaru (zdrojovém či

strojovém), a to v jakémkoliv barevném provedení, či velikosti, včetně vyjádření

prostorového.

objednatel je oprávněn licenci dle tohoto čl. 8. této Smlouvy dále poskytnout zcela nebo

zčásti třetí osobě a poskytnout licenci třetí osobě, a to opakovaně, úplatně i bezúplatně,

včetně oprávnění k dalšímu poskytnutí podlicence a k dalšímu postoupení licence. K

postoupení licence uděluje autor souhlas již podpisem této Smlouvy. objednatel je v

takovém případě povinen autora informovat o postoupení licence a o osobě postupníka

bez zbytečného odkladu.

Zhotovitel plně odpovídá za to, že zhotovením díla/děl dle této Smlouvy a jednotlivých

objednávek a poskytnutím licence k autorským dílům, které Zhotovitel vytvořil při realizaci

díla/děl, ani jejich následným užíváním v rozsahu licence dle tohoto čl. 8. Smlouvy nebude

zasaženo do práv třetích osob, včetně práv k předmětům duševního/průmyslového

vlastnictvi. Zhotovitel zejména výslovně prohlašuje, že:

8.7.1. dílo a autorská díla, která Zhotovitel vytvoří při realizaci díla, nebudou žádným

způsobem neoprávněně zasahovat do práv a oprávněných zájmů třetích osob,

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.
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8.7.2. dílo vytvoří se svolením všech osob, jejichž projevy osobní povahy budou v díle

zachyceny (včetně svolení zákonných zástupců v případě zaznamenání projevů

osobní povahy nezletilých osob),
8.7.3. řádně zajistí a vypořádá užití veškerých předmětů ochrany obsažených v díle

(zejména užití autorských děl, uměleckých výkonů, projevů osobní povahy,
předmětů práv duševního vlastnictví apod.),

8.7.4. neposkytne jakékoli třetí osobě oprávnění k užití díla v rozporu s touto Smlouvou,

tj. neposkytne jakoukoli licenci k užití díla a sám se zdrží výkonu práva dílo a

autorská díla, která Zhotovitel vytvořil při realizaci díla užít jakýmkoliv způsobem.
8.8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od licenčních ujednání této Smlouvy podle š 2378 a násl.

o.z. nejdříve za deset (10) let ode dne předání díla, jehož součástí dané autorské dílo je,
objednateli, a to pouze v případě, pokud důvody nevyužívání licence jsou převážně na

straně objednatele. To neplatí v případě, že nevyužívání licence je způsobeno okolnostmi

převážně spočívající na straně Zhotovitele.

8.9. Budou-li vůči objednateli a/nebo vůči osobě, které objednatel poskytl podlicenci nebo na

kterou licenci postoupil, třetí stranou uplatněny jakékoliv nároky z důvodu porušení

autorských, osobnostních ajiných práv třetích osob včetně práv duševního/průmyslového

vlastnictví, se Zhotovitel, jakožto autor zavazuje, že uhradí objednateli a/nebo třetím

osobám odvozujícím svá oprávnění od oprávnění nabytých objednatelem veškerou takto

vzniklou škodu včetně veškerých vynaložených nákladů s uplatněním takových nároků

spojených, a to v plné výši.

8.10. V případě porušení závazků či prohlášení Zhotovitele dle tohoto čl. 8. této Smlouvy je
objednatel oprávněn od této Smlouvy okamžitě odstoupit a uplatnit vůči Zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. Zhotovitel se

zavazuje zaplatit předmětnou smluvní pokutu objednateli ve lhůtě uvedené v4.5. této

Smlouvy. Vedle smluvní pokutyje objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli náhradu

škody v plné výši. Smluvní pokuta ani náhrada škody nejsou předmětem DPH. Účinky

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení autorovi.

8.11. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že odměna za poskytnutí licence, která je součástí

smluvní ceny díla bude odpovídat významu autorských děl, které Zhotovitel vytvoří při

realizaci díla a že výše odměny za poskytnutou licenci dle této Smlouvy je srovnatelná s

výší obvyklé odměny ve srovnatelných případech.

9. Řešení SPORÚ

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí o.z. a

dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy Českérepubliky, zejména o.z..

9.2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů

vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o

její výklad či platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání

oprávněných osob nebo pověřených zástupců.

9.3. Nebude-li sporná záležitost vyřešena do 30 dnů od započetí řešení dle čl. 9.2. této

Smlouvy, smluvní strany mají možnost obrátit se se svými nároky na příslušný obecný
soud České republiky.

1o. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

10.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu do vyčerpání maximální částky

určené pro provádění plnění dle této Smlouvy dle čl. 4.3. této Smlouvy a v části Smlouvy
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10.2.

10.3.

10.4.

10.4.1.

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.42.

10.43.

týkající se poskytnutí licence na dobu trvání majetkových práv autorských k takovému

dílu.

Tato Smlouva končí svoji platnost a účinnost:

uplynutím sjednané doby nebo vyčerpáním maximálníčástky určené pro provádění

plnění dle této Smlouvy dle čl. 4.3. této Smlouvy nebo,

písemnou dohodou smluvních stran, která musí zároveň obsahovat i vypořádání

licenčních ujednání této Smlouvy kjiž zhotoveným a objednatelem převzatým

dílům;

písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran bez udání důvodu. Výpovědní doba

činí tři (3) měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího

po měsíci, v němž byla výpověďdoručena protistraně, čímž není dotčena účinnost
licenčních ujednání této Smlouvy, která i nadále trvají vůči dílům, která byla
zhotovena a objednatelem převzata do konce výpovědní lhůty;

odstoupením dle čl. VI. odst. 11 této Smlouvy.
Smlouvu lze dále ukončit odstoupením od této Smlouvy z důvodu podstatného porušení
smluvních povinností kterékoliv smluvní strany v souladu s ustanoveními š 2001 a násl.

o.z.. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení
druhé smluvnístraně, čímž nenídotčena účinnost licenčních ujednání této Smlouvy, která
i nadále trvají vůči dílům, která byla zhotovena a objednatelem převzata do dne kdy
odstoupení nabylo účinnosti.

Podstatným porušením této Smlouvy se rozumí mimo jiné zejména když:
Smluvní strana poruší smluvní povinnost a vadný stav nezhojí ani ve lhůtě

stanovené v písemné výzvě jí zaslané druhou smluvní stranou; podstatným

porušením smluvní povinnosti se pro účely této Smlouvy rozumí zejména porušení

povinností dle čl. 3., 4., 7., a 8. této Smlouvy;
Smluvní strana opakovaně porušuje smluvní povinnosti a vadný stav nezhojí ani ve

lhůtě stanovené v písemné výzvě jí zaslané druhou smluvní stranou, která musí činit

alespoň 10 dnů;

Smluvní strana závažně poškodí dobré jméno druhé smluvní strany.

11. zAvenečnA USTANOVENÍ

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva včetně veškerých jejich příloh či

případných budoucích dodatků bude uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv. Uveřejnění Smlouvy zabezpečí objednatel. Ke člni uveřejnění Smlouvy v

registru smluv tato Smlouva nabývá účinnosti.

Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
Jakékoli změny či doplňky této Smlouvy je možné platně učinit pouze formou písemných
a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních

stran.

Smluvní strany podpisy oprávněných osob stvrzují, že tato Smlouva je projevem jejich
pravé a svobodné vůle, že nebyla učiněna pod nátlakem, ani v tísni za nápadně

nevýhodných podmínek, že je smluvním stranám znám její obsah, s nímž se řádně

seznámily.

Ukáže-li se se jakékoli ustanovení této Smlouvy neplatným nebo nevymahatelným, pak se

to nedotýká ostatních částí Smlouvy, ledaže kogentní ustanovení právních předpisů
stanoví jinak. Strany se v takovém případě zavazují nahradit takové ustanovení platným a
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vymahatelným, které svým obsahem a právními důsledky je nejbližší tomu neplatnému

nebo nevymahatelnému, a to do třiceti (30) dnů ode dne, kdy jedna strana předložila

protistraně návrh takového ustanovení.

11.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden

stejnopis a Zhotovitel obdrží druhý stejnopis.
11.7. Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 - obecná technická specifikace

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz

toho k ní připojují svoje podpisy.
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í přípravu natáčení (obhlídka lokaci, příprava scénáře apod.); natáčení

festyle videa - jednoduchá prezentační videa s představení

žeb společnosti; délka natáčení 1-2 dny, použití jedné k

a 2-5 dní, výstup ve formě 1,5minutového videa.

zentaci společnosti na sociálních sítích; délka natáčení 1-2 d

ěry), použití 1-2 kamery, odhad postprodukce na 2-3 dny, výstu
ého dynamického videa, vhodné na propagaci na sociálních sítích

Propagační videa zahrnující full servis video produkci zahrnující přípravu natáčení- obhlídka
lokací, příprava storyboardu, scénáře, zajištění štábu, špičkovou techniku, závěrečnou grafickou
postprodukci a voiceover nebo sound design

' Reklamní spoty pro společnost operátor ICT, a.s.; délka videa nepřesahující 90s.
' Promo videa - promo videa produktů společnosti; délka videa nepřesahující 3 min.

Časosběrná videa zachycující vývoj realizace projektů Smart Prague nebo Lítačka

' Produktová / lifestyle videa kvybraným projektům Smart Prague či systému Lítačka.

' Délka natáčení 1-2 dny (např. pro časosběrné záběry), odhad postprodukce na 2-3 dny, výstup
ve formě 30s až 1,5 minutového dynamického videa, vhodné na propagaci na sociálních sítích

a jako prezentační video společnosti a jejich projektů.
' Videa za použití minimálně jednoho fotoaparátu vybaveného režimem časosběrného snímání

(interval snímání 2 sekundy a více).

Příloha č. 1 - Technická specifikace

1. Jednoduchá krátká videa a interview; délka natáčení 1 den

- Interview rozhovory se zajímavými osobnostmi na akcích pořádaných společností Operátor

ICT, a.s., doplněno prostřihy z akce apod., včetně infografiky; délka natáčení po dobu trvání

akce (2-6 hod.), použiti jedné kamery, odhad postprodukce na 1 clen, délka videa max 3

minuty.

' Krátká instruktážní videa — spoty ojektům Smart Prague, Lítačka (vy
funkcionalit), doplněno infografik voiceoverem; délka natáčení cca

kamery, záběry z několika míst, od ostprodukce na 1 — 2 dny, délka vi

' Záznamy z akcí, událostí, tísko ferencí a partnerských akcí č

natáčení po dobu trvání akce (2 d.), použití 2 kamer (jedna n

postprodukce na 2-3 dny, výstup ě max 3 minutového videa za

téma a formát akce, přiblížit lifes

2. Rozsáhlejšívidea zahrnujíc

cca 1-2 dny

' Produktová / Ii

produktů a slu

postprodukce n

' Video pro pre

časosběrné záb

až 1,5 minutov

m jednotlivých

amery, odhad

ny (např. pro

p ve formě 30s
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