
 

Smlouva o dilo a licenéni smlouva

uzavrend podle ustanovenizdkona € 89/2012 Sb., obéanského zékoniku a die zdkona €. 1121/2000 Sb.,autorského zdkona, vplatném znéni

 

Cldnek1. Smluvni strany

OBJEDNATEL

Collegium Bohemicum, 0.p.s.
Sidlo: Masarykova 1000/3, 400 01 Usti nad Labem
zastoupeny: PhDr, Petrem Kourou, PhD.
iC: 273 09 234
DiC: CZ27309231
Spoletnost vedend u Krajského soudu v Usti nad Labem pod sp. zn. 0 210

(dale jen objednatel)

ZHOTOVITEL

Jan Zvonik

IC: 87242435
Dit: C27811174349

(dalejen zhotovitel)

uzaviraji smiouvu o dilo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedeni dila v rozsahu vymezenémpredmétem smiouvy a objednatel se zavazuje k jeho pfevzeti a k zaplaceni sjednané ceny za jehoprovedeni podie podminek obsazenych v nasledujicich ustanovenich této smliouvy,

Clanek il. Predmat pinéni
1, Zhotovitel se zavazuje dodat umélecké dilo - ilustrace a grafické navrhy v digitdini podobévhodnépro tisk - jeho# specifikace je obsasena y prfloze &. 1 této smlouvy. Umélecké dilo (dale jen»Ailo”) bude dodéno Pro stélou expozici dle poZadavku objednatele a die specifikace, kterd je p#ilohou€. 1 smlouvy a kterd tvo#{ nedilnou souéést této smlouvy a poskytnout nevyhradniEasové neomezenoulicenci k dilu.
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2. Daleje pfedmétem této smiouvy poskytnutf licence zhotovitele k opravnénidilo objednatelemuzit, a to po celou dobu existence dila.
3. Misto pinénidila — Ustin. Labem, budovastaié expozice - vystava Nagi Némci.

pravnimipedpisy.
5. Objednatelje opravnén upravit pfedmét pinénii y prabéhu praci. Pripadné zmény budou pojejich schvaleni smiuvnimi stranami upraveny v dodatku k této smiouvé,6. Prace a dodavky, které méni dohodnuty predmét smlouvy, budou véené a cenovéspecifikovany a bude dohodnuta piipadnd zména ceny a stim Souvisejici ujednani, a to formoupisemného dodatku k této smiouvé.
7. Zhotovitel je povinen Provéstdilo na svij ndklad a nebezpedi ve sjednané dobé a je opravnéndilo provést jesté pred terminem sjednanym touto smiouvou a objednatel provedené dilo pfevezme azaplati v souladu s ustanovenim této smiouvy.
8. Zhotovitei Postupuje pHi provadént dila Samostatné, ledaze mu objednatel udéii pokyny.

9. Zhotovitel je povinen opattit si vsechny podklady a informace,z jejich3 Povahyvyplyva, Ze je

povinnosti dle této smlouvy.
10. Zhotovitel je opravnén ke zhotovenidila pouzit tfetich osob, p¥igemz za vykonjejich Zinnostiodpovida, jako by dilo provadél sam.

Clanek til. Doba pinéni
q. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v rozsahu predmétu pinéni die Pozadavku objednatele aVv souladu s podminkami této smlouvy do 30. 9. 2020.
2. Objednatelje opravnén od smiouvy odstoupit zejména v piipadé, Ze zhotovitel poskytuje podobu del&i vadné pinéni, anebo jinak porusuje tuto smiouvu Zi pravni pfedpisy.3. Ukonéen{praci dle predmétu této smlouvy potvrd{ zhotovitel a objednatel formou pisemnéhoprotokolu 0 pfedani a prevzeti dila.

Clanek IV. Cena dila
1. * Cena je zpracovana v souladu se zdkonem é. 526/1990 Sb., o cendch as provadécimi predpisy.zi Cena za zhotoven(dila se sjednévé dohodou smiuvnich stran. Cena dila vymezeného vy élankull. této smlouvy, éini celkem:

 

  



 

Cena bez DPH: 400 000,- Ké
DPH ve vy3i platnych predpisd (21 % DPH): 84 000,- ké
Cena celkem: 484 000,-Ké
Slovy: Ctytistaosmdesététyfi tisice korun éeskych s DPH.

3, Smluvni cena dila zahrnuje veskeré prace, vykony a sludby souvisejici s déd4nim dila v digitalnipodobé vhodné protisk a dale licenci k uitdila.

Cldnek V. Platebni podminky
i. Vyuctovani ceny dila bude zhotovitel provad&t formou faktury — daftového dokladu.ae Datiovy dokiad bude obsahovat vSechny ndlezitosti datiového a uéetniho dokiadutak, jak jestanoveno zdkonem o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich zména doplikd.3, V pfipadé, ze datovy dokiad nebude obsahovat néleditosti dafiového dokladu dle z4kona odani z pfidané hodnoty nebo nebudou prilozeny Fadné doklady (piflohy) smiouvou vyzadované,jeobjednatel opravnén vratit doklad zhotoviteli a Pozadovat vystaveni fadného datiového dokladu. Timse pferuSuje lhita spiatnosti a dorugenim Opraveného, dopinéného datiového dokiadu zatne bézetnova lhita splatnosti. Vraceni datiového dokladu uplatni objednatel do 7 Pracovnich dnd ode dnejehodoruteniod zhotovitele.

4. Dafiovy doklad je splatny ve ihité 14 kalenddfnich dna od predani a prevzeti dila a predanidafového dokiadu.
5. Dafiovy doklad je povazovan za uhrazeny dnem odepsdni fakturované Castky z u&tuobjednatele.

Clanek Vi. Viastnictvi k dilu a odpovédnost za Skodu
i, Viastnické pravo véetné licence ke zhotovenému dilu, byt i jeho &asti, prechazi na objednateleokamiikem pfevzetia uhrady ceny pfedmétnéhodia.
a Zhotovitel nese nebezpeéi vzniku Skody jak na zhotovovaném dile, tak na vécech k jehozhotoveni Opatfenych do pievzeti dila objednatelem.
ss Dnem podepsani protokolu o predani a p¥evzeti dila, p¥echdzi nebezpedi Skody na ném naobjednatele.

Clanek Vil. PFeddni a prevzeti dita
i. Povinnost zhotovitele provést Fadnédilo je spinéna dnem,kdy je dilo vyhotoveno v souladuS podminkami uvedenymiv této smiouvé.
2. Pii ptedanidila pred zhotovitel objednateli veskeré povinné doklady, atesty, certifikaty apod.3. P?i predanidila bude Sepsdn protokol, jehoz souéésti bude soupis pripadnych vad a nedodaikiiSs terminypro jejich odstranéni.
4, Nedokonéené dilo neni objednatel povinen prevzit.
S.. P¥edanidfla se uskutetiuje predénim podkladé v elektronické podobé na hardwarovém nositinebo e-mailem.

 



Clének Vill. Udéleni Opravnéniulit dilo objednatelemi Zhotovitel udéluje objednateli touto Smlouvou opravnéniusit dilo jako souédst stdié expozice(dale jen #€xpozice”) a dale usit jakékoliv G4sti dila za utelem prezentace expozice v médiich a dale

Sb., obéansky zdkonik nevyhradnilicenci k uziti dila specifikovanému touto smlouvou, a to po celou
dobu ochrany prav k dilu die pfisluSnych ustanoveni zakona &. 121/2000 Sb., 0 pravu autorském a 0
pravech Souvisejicich s pravem autorskym.

Clanek IX. Odpovédnost 2a vady a zaruky za dilo
1 Zhotovitel je povinen provést dilo podie této smiouvy,tj. veskeré prace kompletné, v pattiénékvalité. Zhotovitel odpovidza odborné a kvalifikované ProvedenivSechpraci.2. Dilo ma vady,jestlize provedeni dila neodpovidg vysledku urtenému ve smlouvé, tj. kvalité,rozsahu, obecné zavaznym predpisim. Vady musi byt jednoznatné Specifikovany v prejimacim
protokoiu.

3. Oznamenivady (reklamace), véetné Popisu vady mus objednatel sdélit zhotoviteli v préb&hu2arutni doby pisemné bez zbytetnéhoodkladu, avéak nejpozdéji do péti dnd pote, kdy vadu Zjistil, atodoporutenym dopisem nebo faxem do rukou zhotovitele,4. Zhotovitel se zavazuje do 5 -ti pracovnich dni po obdrieni reklamace objednatelereklamované vady provéfit a navrhnout zptsob odstranéni vad. Termin odstranéni vad bude dohodnutpisemnou formous prihiédnutim k povazevady.
8: Zhotovitel je povinen uhradit objednateli vSechny prokazateiné Skody, které vzniknouz divodu opoidéné vyfizenych reklamact.

Clanek X.Zajisténi zavazki ~ smluvni pokuty
A V pfipadé nedodr3eni termini dokonéenidila die dlanku ill. této smlouvy z divodé na stranézhotovitele, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy8i 0,5 % z ceny dila za kaidy denprodleni.

2 V pfipadé prodieni objednatele s placenim dafiového dokladu uhradi objednatel zhotovitelismluvni pokutu ve vy§ 0,5 %z ceny dfla za kazdy den prodieni,a Smiuvni pokuty, sjednané touto smlouvou, hrad{ povinna Strana nezavisle na tom, zda ayjakévy$i vznikne druhé Strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné.

Clanek Xi. Zavéretnd ustanoveni
i. Prava a povinnosti smluvnich stran, které nejsou vyslovné upraveny touto smlouvou, se Hdiustanovenimi obéanského zakoniku a autorského zakona.2. . Strany se zavazuji fesit p¥ipadné Spory, vzniklé z této smlouvy, vidy nejprve vzdjemnymjednanim. Pokud jedna ze smluvnich stran sdéif druhé Strané, Ze pokiada pokus o dohodu za nemoiny,bude spor fegen obecnymi soud CR die geského pravniho Fadu.
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4,

S.

6.

Zmény a dodatky této smiouvy plati pouze tehdy, jestlize jsou podanypisemné a podepsanyopravnénymi osobamidie této smiouvy,
Tato smiouva nabyva Uéinnosti dnem jejiho podpisu ob&ma stranami.Tato smiouva je vyhotovena ve ttyrech stejnopisech, z nichz kaZdé smiuvn{ strana obdrii dvapodepsané vwytisky.

Zhotovitel nesm/ postoupit pohied
predchoziho pisemnéhosouhlasu objedna
a

osobé bez predchoziho pisemnéhosouh!
8.

obsahe

Zhotovitel neni opravnénpostoupi

Smiuvni strany prohlasuji, Ze je

avku nebojejf Zast vyplyvajici z této smlouvy tfeti osobé bez
tele.

asu objednatele.

jim zném obsah této smlouvy véetné piflohy, Ze s jejim™ souhlasi, a Ze smiouvy uzaviraji svobodné, nikoliy y tisni & za nevyhodnych podminek.

V Praze dne 30.1.2020
V Praze dne 30.1.20120

 Collegium Bohemicum,o.p.s.
PhDr. Petr Koura, Ph.D., fedite/

(objednatel)

rereesipamaeen

=

Jan Zvonik

(zhotovitel)

 



 

 

Priloha &1 Smlouvy o dilo a licenéni smlouvy
Specifikace dila a Pro vystavu Nagi Némci

Digitdini ilustrace ve formatu zpusobilém pro velkoformatowy tisk — fastery ve vysokém
rozliSeni, vektorové soubory.
Fyzické rozméry dila po vytistén{ - plocha cca 3x30m pferugovand vchody do jednotlivych
mistnosti

Umisténi dila, kontext:

Dilo bude soutdsti Stalé vystavy Nagi Némci v muzejni budové v Usti nad Labem, od éehod se
bude odvijet i jeho obsah.
Dilo bude umisténo na chodbé/chodbach budowy mezi dvefmi vedoucimi dojednotlivych &sti
expozice (byvalych uceben) a tématicky bude 5 témito &4stmi korespondovat. Pl4n a zdkres
prostoru je obéma smluvnim strandém znam.

vystavy. Bude se jednat o Postavy a vyjevy z Cesko-némecké historie, které budou vhodné
namétové doprovazet obsah expozic v jednotlivych mistnostech za zdi chodeb.

 


