
Smlouva o dílo a licenční smlouva 

 

Živá paměť, o.p.s. 
se sídlem Na Poříčí 12, Praha 1, 110 00 
IČO: 27105300 
vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou O 307 
Zastoupená: Mgr. Pavel Voves, ředitel 
(na straně jedné; dále jen „Zhotovitel“) 
 
a  
 
Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí  
se sídlem Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1 – Hradčany 
IČO: 45769851 
Zastoupená: PhDr. Tomáš Kafka, ředitel Odboru států střední Evropy 
(na straně druhé; dále jen „Objednatel“) 
 

uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) a podle § 61 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“) 
tuto smlouvu: 

 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele zhotovit 7 panelů, typ Kapa, o 
rozměrech 60 x 85 x 1 cm, jejichž obsahem budou graficky zpracované fotografie a texty – 
stručné životní příběhy portrétovaných přeživších romského holocaustu a 3 panely, typ Kapa o 
rozměrech 60 x 85 x 1 cm, jejichž obsahem budou informační texty pro fotografickou výstavu 
(dále jen „Panely“). V případě schválení Panelů ze strany Objednatele realizovat mezinárodní 
fotografickou výstavu Porajmos a soutěž Latcho Dives (dále jen „Výstava“ a „Soutěž“), které jsou 
podrobněji vymezeny v Příloze č. 1 této smlouvy – Popis projektu, a dále poskytnout Objednateli 
licenci k užití Panelů pro Výstavu v rozsahu a za podmínek stanovených níže v této smlouvě. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvenou cenu za zhotovení Panelů, která bude 
zároveň zahrnovat odměnu za poskytnutí licence a odměnu za realizaci Výstavy a Soutěže 
uvedených v odst. 1. 

II. ZHOTOVENÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen zhotovit a předat Objednateli Panely do 15. 9. 2019. Místem předání a 
převzetí Panelů je sídlo Objednatele, není-li dohodnuto jinak. O předání a převzetí Panelů sepíší 
smluvní strany písemný protokol. Odmítne-li Objednatel Panely převzít bez uvedení relevantních 
důvodů, ač jsou k převzetí nabídnuty a odpovídají požadavkům stanoveným touto smlouvou a 
dále písemným pokynům a připomínkám, které Objednatel uplatil v průběhu provádění díla, 
považují se Panely za předané a převzaté.  

2. Zhotovitel je povinen předat Panely Objednateli řádně a včas, v podobě a ve formátech dle 
příloh této smlouvy. 



3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Panely dle příloh této smlouvy. Zhotovitel je povinen umožnit 
Objednateli kontrolu provádění díla.  

4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli ke schválení výsledky přípravy Panelů, a to 
nejpozději do 60 dnů před termínem pro předání Panelů dle čl. II. odst. 1. Objednatel může 
předložené výsledky přípravy Panelů neschválit pouze z důvodu, že neodpovídají požadavkům 
stanoveným touto smlouvou nebo pokynům Objednatele v souladu s touto smlouvou 
udělenými, a to do 21 dní od předložení výsledků přípravy Panelů. V případě neschválení těchto 
výsledky přípravy Panelů je Zhotovitel povinen v přiměřené lhůtě materiály uvést do souladu 
s požadavky této smlouvy a s pokyny Objednatele v souladu s touto smlouvou udělenými. 

5. Zhotovitel není povinen Panely nebo jejich části dokončit, upozorní-li Objednatele na nevhodnou 
povahu pokynů nebo podkladů daných Objednatelem. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn 
od smlouvy v příslušném rozsahu odstoupit. 

6. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zhotovením Panelů a je odpovědný za technické a 
organizační zajištění výroby Panelů. Zhotovitel je oprávněn použít ke splnění libovolné části 
svých povinností třetích osob: odpovídá však, jako by povinnosti plnil sám.  

7. Odpovědnost za vady Panelů se řídí občanským zákonem.  

8. Smluvní strany pověřují k provádění jednotlivých úkonů při plnění této smlouvy následující 
kontaktní osoby, které jsou zmocněny ke všem úkonům, k nimž při těchto činnostech obvykle 
dochází a v rozmezí tohoto zmocnění jsou smluvní strany jejich jednání vázány a nesou za ně 
odpovědnost:  

a. za Objednatele: PhDr. Tomáš Kafka (Tel.: 224 182 494, email: tomas_kafka@mzv.cz) 

b. za Zhotovitele: Mgr. Pavel Voves (Tel.: 224 872 737, email: voves@zivapamet.cz) 

III. ORGANIZACE VÝSTAV A SOUTĚŽE 

1. V případě schválení a převzetí Panelů Objednatelem vypůjčí Objednatel Zhotoviteli Panely za 
účelem uspořádání Výstav. 

2. Zhotovitel se dále zavazuje uspořádat Soutěž dle Přílohy č. 1 této smlouvy.  

3. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli zprávu o průběhu Výstav a Soutěže, a to do 30 dnů 
po skončení poslední akce.  

4. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené s organizací Výstav a Soutěže a je odpovědný za 
jejich řádné technické a organizační zajištění. Zhotovitel je oprávněn použít ke splnění 
libovolné části svých povinností třetích osob: odpovídá však, jako by povinnosti plnil sám.  

IV. LICENCE 

1. Zhotovitel touto smlouvou uděluje Objednateli časově a místně neomezené výhradní oprávnění 
k výkonu práva Panely všemi způsoby užít (dále jen „Licence“). Smluvní strany výslovně 
sjednávají, že Licence takto vymezená zahrnuje i oprávnění objednatele zpřístupnit Panely 
veřejnosti. 

2. Objednatel není oprávněn do předaných a převzatých Panelů či jejich jednotlivých částí 
zasahovat, upravovat je či jinak měnit; za účelem provedení potřebných změn je Objednatel 
povinen kontaktovat Zhotovitele a formou písemného dodatku k této smlouvě sjednat 
podmínky provedení potřebných úprav. 

3. Licence se sjednává jako opravňující, Objednatel proto není povinen Licenci využít.  
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4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněným nositelem majetkových autorských práv, která jsou 
předmětem Licence bez jakéhokoliv omezení, a že Panely, ani jejich užitím podle smlouvy nejsou 
porušena autorská, osobnostní ani jiná práva třetích osob, a že odpovídá za škodu, která by 
Objednateli vznikla z nepravdivosti tohoto prohlášení. 

5. Objednatel je oprávněn poskytnout práva z Licencí třetí osobě (podlicence). Objednatel není 
oprávněn Licenci postoupit na třetí osobu. 

6. Licenční oprávnění poskytnuté Objednateli dle tohoto článku a vlastnické právo k Panelům či 
jejich jednotlivým částem přecházejí na Objednatele dnem předání Panelů. Tímto okamžikem též 
přechází na Objednatele nebezpečí škody na Panelech či jejich jednotlivých částech.  

V. CENA DÍLA A ODMĚNA ZA POSKYTNUTÍ LICENCE 

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za zhotovení Panelů včetně odměny za 
poskytnutí Licence a odměny za realizaci Výstav a Soutěže (dále jen „Cena“), jejíž výše je určena 
na základě výpočtu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy – Rozpočet projektu. Cena určená 
podle této přílohy činí 100.000 Kč bez DPH (slovy sto tisíc korun českých). 

2. Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu ve výši 100.000 Kč na přípravu Panelů, Výstav a Soutěže na 
základě faktur vystavených Zhotovitelem. Splatnost faktur vystavených Zhotovitelem činí 30 
(třicet) dní od data vystavení. 

3. Cena bude uhrazena na účet Zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že dlužná částka je 
uhrazena okamžikem jejího odepsání z účtu Objednatele. 

4. Cena podle čl. V odst. 1 je konečná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s realizací 
všech částí předmětu smlouvy na základě této smlouvy. Jedná se o nejvýše přípustnou, 
nepřekročitelnou a aktuální cenu pro realizaci předmětu smlouvy v daném místě a čase v celém 
rozsahu. Objednatel umožňuje překročení Ceny pouze v případě, dojde-li v průběhu realizace ke 
změně zákonných předpisů s dopadem na Cenu.  

5. Změní-li se na základě požadavků Objednatele rozsah, termín plnění nebo podoba Panelů, 
Výstav a Soutěže, dohodnou se strany na odpovídající úpravě Ceny. 

6. Pro případ prodlení Objednatele s placením Ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
dlužné částky za každý den prodlení.  

7. V případě prodlení s plněním předmětu smlouvy a nedodržení termínu poskytnutí služby 
vymezené předmětem plnění je smluvní pokuta stanovena ve výši 5.000 Kč bez DPH a úroku 
z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení. Nárok na zaplacení smluvní pokuty nikterak 
neomezuje právo na náhradu škody, která porušením smluvní povinnosti vznikne. 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s předáním Panelů či s provedením Výstav a Soutěží a 
Panely nepředá nebo Výstavy a Soutěže neprovede ani v dodatečné lhůtě stanovené 
Objednatelem, která nesmí být kratší než pět dnů, Objednatel je oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, rozhodne-li se pro nedokončení 
Panelů či zrušení Výstav a Soutěže. Zhotovitel má v takovém případě právo na zaplacení 
poměrné části Ceny Panelů a nákladů na Výstavy a Soutěže, která odpovídá již zhotoveným 
částem Panelů nebo přípravám Výstav a Soutěže. 



3. Dostane-li se Objednatel do prodlení s placením Ceny a tuto povinnost nesplní ani v dodatečné 
lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nesmí být kratší než pět dnů, Zhotovitel je oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. 

4. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě, že Objednatel užívá Panely 
v rozsahu překračujícím rozsah Licence poskytnuté v čl. IV. této smlouvy. 

5. Smluvní strany jsou dále oprávněny odstoupit též v dalších případech stanovených touto 
smlouvou nebo zákonem. 

6. V případě odstoupení od smlouvy tato smlouva zaniká s účinností ode dne následujícího dnem 
doručení písemného projevu vůle jedné smluvní strany odstoupit od smlouvy druhé smluvní 
straně. Smluvní strany jsou pak povinny vypořádat své nároky z plnění smlouvy do deseti dnů 
ode dne zániku smlouvy. Odstoupením od smlouvy není nikterak dotčeno právo na úhradu 
smluvní pokuty či právo na náhradu škody. 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména autorským zákonem a občanským 
zákoníkem. Práva a povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.  

3. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé 
smlouvy, ledaže se jedná o ustanovení, které od ostatního obsahu smlouvy nelze oddělit.  

4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými 
oběma smluvními stranami.  

5. Smluvní strany jsou povinny zachovat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se 
druhé smluvní strany, se kterými se seznámí při plnění této smlouvy (nejsou-li a nestanou-li se 
tyto informace veřejně přístupnými jinak než v důsledku porušení zde formulované povinnosti 
mlčenlivosti). Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí informace třetí osobě 
v souvislosti s plněním zákonné povinnosti (např. auditorovi, daňovému poradci, advokátovi 
apod.). Povinnost mlčenlivosti je Zhotovitel povinen zajistit i u třetích osob, jejichž 
prostřednictvím se rozhodne splnit část svých povinností ze smlouvy vyplývajících. V případě 
porušení povinnosti mlčenlivosti je porušující smluvní strana povinna uhradit druhé smluvní 
straně smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na úhradu případné škody, která porušením 
smluvní povinnosti vznikne. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a tři 
Objednatel.  

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že je jim její obsah 
srozumitelný, že ji uzavírají podle své pravé a svobodné vůle, a nikoli v tísni. Na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, č. 1 – Popis projektu, č. 2 – Rozpočet projektu.  

 

 

V Praze dne (_____) 



 

 

-----------------------------------     ------------------------------------- 
Mgr. Pavel Voves      PhDr. Tomáš Kafka 
Živá paměť, o.p.s.     ředitel Odboru států střední Evropy 
      Zhotovitel             Objednatel 


