
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Smluvní strany

Městská část Praha 11
se sídlem:
IČ:
DIČ:
jejímž jménem jedná: 
Bankovní spojení: 
účet č.:
Kontaktní osoba: 
E-mail:

Ocelíkova 672/1,149 41 Praha 4 -  Chodov
00231126
CZ00231126
Jiří Dohnal, starosta městské části Praha 11

(dále jen „objednatel")

a

Ronald Hilmar
se sídlem: 
zapsaný:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
účet č.:
E-maií:

Růženínská 904/7,142 00 Praha 4 
P4-OŽ/11998/10/SAC/1069353/3 u MČ Praha 4 
14947706 
není plátce DPH

(dále jen „poskytovatel")

Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele provést pro objednatele fotografické 
a audiovizuální služby (dále jen „fotografické služby") v rámci akcí pořádaných při 
příležitostí vítání občánků, jubilejních svateb, významných životních jubileí a dalších akcí, 
které jsou spojené s činností Odboru kancelář starosty a postoupit objednateli veškerá 
majetková práva k těmto fotografickým službám a ke všem jeho součástem, to vše za 
podmínek stanovených dále touto smlouvou.

2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené fotografické služby, jakož i za jejich 
následné rozšiřování, zaplatit poskytovateli níže sjednanou specifikovanou odměnu.



3. Poskytovatel se zavazuje vytvořit fotografické služby tak, aby byl naplněn účel této 
smlouvy. Poskytovatel provede fotografické služby v čase, místě a způsobem 
dohodnutým s objednatelem. Současně se zavazuje využít při plnění předmětu této 
smlouvy všech svých schopností a znalostí tak, aby byl naplněn tvůrčí záměr objednatele.

I I .

Termín a místo plnění

1. Poskytovatel se zavazuje vytvořit fotografické služby v předem stanovených 
dohodnutých termínech s objednatelem.

2. Místem plnění je Chodovská tvrz, Ledvinová 9, Praha 11 či jiné místo na území městské 
části Praha 11 dle požadavku objednatele.

I I I .

Odměna a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje za poskytnutí fotografických služeb zaplatit poskytovateli 
odměnu, přičemž výše odměny za poskytování fotografických služeb činí:

a) Vítání občánků: pořádá se na Chodovské tvrzi, Ledvinová 9, Praha 11, Jedna se o 
balíček služeb, který obsahuje: fotografování/přítomnosti fotografa cca 2 hodiny, 
úpravu cca 30 fotografií a zaslání fotografií na kontaktní osobu Úřadu městské 
části Praha 11, dopravné. Cena činí 500,- Kč včetně DPH,

b) Jubilejní svatby pořádané na Chodovské tvrzi, Ledvinová 9, Praha 11: Jedná se o 
balíček služeb, který obsahuje svatební fotografování/přítomnost fotografa cca 1 
hodinu, CD se souborem cca 100 upravených fotografií, pořízení audiovizuálního 
záznamu včetně střihu, podbarvení hudbou a grafického obalu, svatební album 
obsahující cca 20-36 vytištěných fotografií velikosti 13x19, 2 vytištěné fotografie 
velikosti 20x31, dopravné. Cena za balíček služeb činí 3.500,- Kč včetně DPH.

c) Jubilejní svatba pořádaná v domácím prostředí: pořádá se na území městské části 
Praha 11. Jedná se o balíček služeb, který obsahuje svatební 
fotografování/přítomnost fotografa cca 1 hodinu, CD se souborem cca 100 
upravených fotografií, svatební album obsahující cca 20-36 vytištěných fotografií 
13x19 + 2 fotografie formátu 20x31, dopravné. Cena za balíček služeb činí 
2.300,- Kc včetně DPH.

d) Životní jubilea: pořádají se v Domovech pro seniory či v domácím prostředí na 
území městské části Praha 11. Jedná se o balíček služeb, který obsahuje 
fotografování/přítomnost fotografa cca 1 hodinu, CD se souborem cca 100 
upravených fotografií, album pro jubilanta obsahující cca 20-36 vytištěných 
fotografií velikosti 13x19, 2 vytištěné fotografie velikosti 20x31, dopravné. Cena 
za balíček služeb činí 2.300,- Kč včetně DPH.



e) Ostatní akce pořádané Odborem kancelář starosty; akce pořádané na území 
městské části Praha 11, Jedná se o balíček služeb, který obsahuje fotografování na 
akci/události, jejíž délka trvání nepřesáhne 1 hodinu, zaslání upravených 
fotografií na e-maiíovou adresu kontaktní osoby, dopravné. Cena za balíček 
služeb činí 1,290,- Kč včetně DPH.

f) Ostatní akce pořádané Odborem kancelář starosty: akce pořádané na území 
městské části Praha 11. Jedná se fotografování na akci/události, jejíž délka trvání 
bude v rozmezí 1 hodiny až 4 hodin, zaslání upravených fotografií na e-mailovou 
adresu kontaktní osoby, dopravné. Cena činí 1.190,- Kč/za 1 hodinu včetně DPH.

g) Ostatní akce pořádané Odborem kancelář starosty: akce pořádané na území 
městské části Praha 11. Jedná se o fotografování na akci/události, jejíž délka 
trvání bude v rozmezí 4 hodin až 8 hodin, zaslání upravených fotografií na 
e-mailovou adresu kontaktní osoby, dopravná. Cena činí 1.090,- Kč/za 1 hodinu 
včetně DPH.

h) Fotoalbum obsahující 23-36 vytištěných fotografií ve velikosti 13x19,
Cena 890,- Kč včetně DPH.

i) Fotoalbum obsahující 23-36 vytištěných fotografií ve velikosti 10x15.
Cena 590,- Kč včetně DPH.

2. Odměny za poskytnutí fotografických služeb dle odst, 1 tohoto článku smlouvy zahrnují 
veškeré náklady poskytovatele nutné nebo související s řádným plněním předmětu této 
smlouvy. Uvedené odměny zahrnují odměny za poskytnutí všech práv duševního 
vlastnictví dle čl. V této smlouvy.

3, Objednatel uhradí částku za fotografické služby na základě řádně vystaveného účetního 
dokladu. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne vystavení. Faktura bude mj. obsahovat číslo 
této smlouvy nebo příslušné objednávky.

IV.
Povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel je při poskytování fotografických služeb povinen zejména:

a) provést fotografické služby způsobem, vmiste, dni a čase, dle dohody 
s objednatelem. Poskytovatel je povinen se za účelem provedení fotografických 
služeb dostavit na dohodnuté místo 15 minut před začátkem akce/události;

b) postupovat v souladu s nejvyššími kvalitativními standardy v oboru fotografie a 
fotografických služeb;

c) zajistit nejvyšší odbornou, uměleckou a technickou kvalitu fotografií jakožto 
hmotných výsledků fotografických služeb, zejména co do kompozice, barevnosti 
rozlišení a dalších obvyklých vlastností obecně přisuzovaných kvalitní fotografii;



d) zajistit, aby při poskytování fotografických služeb a následném využívání fotografií 
nebylo neoprávněně zasahováno do žádných práv třetí osoby (zejména práv na 
ochranu osobnosti, práv autorských a dalších práv z duševního vlastnictví);

e) poskytnout objednateli hmotné výsledky fotografických služeb -  digitální fotografie - 
zasláním na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele,

2, Objednatel je povinen předat včas poskytovateli veškeré informace a podklady, které 
jsou nezbytné k řádnému poskytování fotografických služeb, zejména den, čas a místo 
konání akce/události.

V,
Licence

1. Poskytovatel poskytuje Objednateli nevýhradní neomezenou licencí k užití zakoupených 
a dodaných fotografií i audiovizuálních záznamů, tj. licenci neomezenou časově, územně, 
množstevně, způsoby, technologií užití i jinak, a Objednatel licenci přijímá. Objednatel ale 
není povinen licenci využít,

2. Součástí licence jsou také následující oprávnění:

a) oprávnění k pořízení kopií fotografií a audiovizuálních záznamů a jejich distribuci 
v rámci akcí souvisejících s činností Odboru kancelář starosty

b) oprávnění fotografie a audiovizuální záznamy v rozsahu účelu této smlouvy užít všemi 
známými způsoby, zejména je dále zpracovat, upravovat, rozmnožovat a sdělovat 
veřejnosti.

3. Odměna za užití licence je již zahrnuta do ceny za dodávku každé fotografie a 
audiovizuálního záznamu,

4. Objednatel je oprávněn udělit podlicenci k užití nehmotného statku.

VI.
Trvání smlouvy

1, Tato smlouva se uzavírá na období 4 let ode dne podpisu smlouvy oběma stranami.

2. Každá smluvní strana je oprávněna vypovědět smlouvu bez udání důvodu v tříměsíční 
výpovědní lhůtě počínající prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni 
doručení výpovědi.



VIL
Další ujednání

1. Poskytovatel odpovídá za to, že vytvořené fotografické služby budou provedeny řádně, 
tzn. bez vad a včas. Mají-li fotografické služby vady, včetně vad, které činí jejich užití 
neupotřebitelným či jinak odporují této smlouvě, má objednatel právo od této smlouvy 
odstoupit. V tomto případě se ruší smlouva a objednatel má právo na náhradu škody.

2. Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou obě strany povinny se o 
tom písemně informovat a podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této 
povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy 
v tomto bodě nedopustila.

V l i l .

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna a rušena pouze písemně.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu; každá ze smluvních 

stran obdrží po jednom z nich.
3. Vztahy z této smlouvy vzniklé se v částech jí neupravených řídí autorským zákonem a 

občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a že smlouva 

vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv vedeném dle zákona o registru smluv.

V Praze dne: V Praze dne

poskytovatel


