
CEJIZA,
SMLOUVA O DÍLO A POSKYTNUTÍ LICENCE

Článek l.

Smluvní strany

1. Objednatel

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
se sídlem: Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
IČO: 000 90 352
plátce DPH: NE
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Pr 1254
telefon: +420 518 351834, +420 724 384 419
e-mail:

K podpisu této Smlouvy je za Objednatele na základě Plné moci ze dne 13. 11. 2019 zmocněna
společnost CEJIZA, s.r.o., IČO: 283 53 242, se sídlem Zerotinovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno,
zastoupená Mgr. Libuši Podolovou, jednatelkou společnosti.

(dále jen ,,Objednatel")

a

2. Zhotovitel

Veronika Skálová
se sídlem:
IČO:
DIČ:
plátce DPH:
číslo účtu/kód banky:
telefon:
e-mail:

Nádražní 258, 664 53, Újezd u Brna
114 85 248
CZ6060131506
ANO

+420 777 849 799

(dále jen ,,Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako ,,Smluvnlstrany")

uzavřeli v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,Zákon o zadávání veřejných zakázek") a v souladu s ust. § 2358 a násl. a ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Občanský zákoník")
tuto Smlouvu o dílo a poskytnutí licence (dále jen ,,Smlouva").
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Článek ll.

Základní ustanoveni

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavřeni této Smlouvy, na základě které se Zhotovitel zavazuje
k veškerému plnění pro Objednatele, nezbytnému pro provedení veřejné zakázky s názvem:
,,Fotografie pro organizace jihomoravského kraje - 2019".

2.2. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotoveni cenu podle článku
V. Smlouvy.

Článek III.

Účel Smlouvy

3.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízeni na zakázku malého rozsahu
s názvem: ,,Fotografie pro organizace Jihomoravského kraje - 2019" (dále jen ,,výběrové řlzenl").

3.2. Osoby oprávněné k podpisu Smlouvy prohlašujI, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými
právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné Smluvnístrany tuto Smlouvu podepsat.

Článek lV.

Předmět Smlouvy

4.1. Předmětem Smlouvy je závazek autora vytvořit pro Objednatele digitálnI fotografie nebo poskytnout
Objednateli digitálni fotografie již dřive autorem zhotovené (dále jen ,,Dílo" nebo ,,Fotografie"),
a poskytnout Objednateli licenci k těmto Fotografiím, to vše za účelem doplnění fotobanky
Objednatele a dále závazek Objednatele zaplatit autorovi dohodnutou cenu za zhotovení resp.
poskytnutí Díla a licence k němu. Fotografie budou Zhotovitelem provedeny dle specifikace uvedené
v příloze č. 1 smlouvy, přičemž bude dodržena kvalita dle sady vzorových fotografií, které Zhotovitel
předložil ve výběrovém řIzenI a které byly předmětem hodnoceni ve výběrovém řIzenI. Řádně
dokončené Dílo Zhotovitel Objednateli předá na externím disku ve formátu PSD nebo TIFF.

4.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se zákonnými a ostatními aplikovatelnými právními
předpisy.

4.3. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávněni nezbytná k provedeni a dodání Díla.

Článek V.

Doba plnění, harmonogram a místo plnění

5.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede Dílo do 30. 6. 2020.

5.2. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.

5.3. O předání a převzetí Díla, resp. jeho části, jsou Smluvní strany povinny sepsat písemný Protokol
o předání a převzetí bez vad a nedodělků, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak. Objednatel si
vyhrazuje právo převzít Dílo pouze, je-li v souladu s požadavky uvedenými v této smlouvě a jejích
přIlohách.

5.4. Místem plněni Díla jsou místa specifikovaná v příloze č. 1Smlouvy.
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6.1.

6.2.

6.3.

Článek VI.

Cena plněni

Cena plnění činí celkem 64 000 KČ bez DPH a zahrnuje cenu Díla i odměnu za poskytnuti sjednané
licence (dále jen ,,Cena plnění").

Zaplacením Ceny plněni jsou vypořádány veškeré majetkové nároky Zhotovitele, které mu vznikly
v souvislosti s provedením Díla dle této Smlouvy.

Cena plnění je stanovena jako nejvýše přípustná a je platná po celou dobu trvání závazků dle této
smlouvy.

Článek VII.

Platební podmínky

7.1. je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,ZoDHP") uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy daň
z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH"), je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle
Ceny plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu k plněni poskytovanému
na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku
uskutečněni zdanitelného plněni.

7.2. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu plnění a případnou DPH daňovým dokladem (dále jen
,,Faktura"). Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZODPH. V případě,
že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti
stanovené § 435 Občanského zákoníku. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.

7.3. Cenu plněni a připadnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne převzetí
Díla na základě písemného Protokolu o předáni a převzetí bez vad a nedodělků podepsaného
osobou oprávněnou jednat za Objednatele. Cena plnění a případná DPH je uhrazena dnem jejich
odepsániz bankovního účtu Objednatele.

7.4. Fakturu je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nejpozději 15 dnů před uplynutím doby uvedené
v odstavci 7.3 Smlouvy. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne
doba stanovená v odstavci 7.3 Smlouvy. Stanovi-li Faktura dobu splatnosti delší než minimálni dobu
splatnosti dle odstavce 7.3 Smlouvy, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu plnění a připadnou DPH
ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře

7.5. vyplývá-li z informaci zveřejněných správcem daně ve smyslu ZODPH, že Zhotovitel je nespolehlivým
plátcem DPH, je Objednatel oprávněn přIslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně přIsIušnému
správci daně Zhotovitele.

7.6. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny plněni a případné DPH,
které není správcem daně ve smyslu ZODPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je
Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu plnění
a připadnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZODPH jako bankovní účet,
který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.

7.7. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-
ii chybně stanovena Cena plněni či její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel
oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznačením důvodu vrácení.
Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně
doručit Objednateli. Opravená Faktura bude obsahovat novou lhůtu splatnosti.
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Článek VIII.

Podmínky provádění Díla, Poddodavatelé

8.1. Zhotovitel provede Dílo v rozsahu, kvalitě a termínu stanoveném Smlouvou a jejími přIlohami.
Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo dle této Smlouvy podle pokynů Objednatele a v souladu
s jeho zájmy, postupovat při realizaci Díla v úzké součinnosti s Objednatelem Díla a zejména postup,
plán a výběr Fotografii konzultovat s Objednatelem. V případě nevhodných pokynů Objednatele je
Zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornit, jinak ponese
Zhotovitel odpovědnost za škodu a jinou újmu, která v důsledku nevhodných pokynů Objednatele
Objednateli (a)nebo jednotlivým organizacím vznikne.

8.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo odborně a s náležitou péčí, důkladností a odbornosti, v souladu
se svými povinnostmi vyp|ývajÍcÍmi ze Smlouvy a obecně závazných právních předpisů.

8.3. Objednatel se zavazuje dohodnutým anebo přiměřeným způsobem při provádění Díla spolupůsobit
a napomáhat, a to zejména včasným udělováním pokynů a rozhodnuti.

8.4. Objednatel je oprávněn prostřednictvím své kontaktní osoby provádět průběžnou kontrolu Díla, má
právo a povinnost sledovat a vyjadřovat se k provádění Díla, kontrolovat průběh a kvalitu
prováděných prací. V případě závažných důvodů je oprávněn vydat pokyn k přerušeni provádění
Díla.

8.5. Pokud se během realizace vyskytnou překážky bránIcI řádnému provedení Díla, je Zhotovitel
povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu změnu
provedení Díla. Dokud nebude Smluvními stranami uzavřen dodatek obsahujÍcÍ řešení nově
vzniklého stavu, je Zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit.

8.6. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinnosti vyplývajIcIch ze Smlouvy pouze jiné osoby
uvedené v příloze Smlouvy (Přiloha č. 2 Smlouvy), nebo písemně odsouhlasené Objednatelem (dále
jen jednotlivě ,,Poddodavatel" nebo společně ,,Poddodavatelé"). Zhotovitel odpovídá za plněni
Poddodavatele tak, jako by plnil sám.

8.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho
povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti
s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní.
Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozívěty přijímá.

8.8. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace ve výběrovém
řízenI, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyp|ývajÍcÍch ze Smlouvy v rozsahu podle
nabídky Zhotovitele podané do výběrového řizenI.

8.9. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to
zejména v případech, kdy:

· bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodleníse splněním povinnosti z jiného závazku nebo

· bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo

· se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozÍcÍho úpadku nebo

· bude Poddodavateli uložen zákaz plněnIveřejných zakázek nebo

· bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručeni žádosti
Objednatele. Pokud Zhotovitel ve výběrovém řizenI prokazoval původním Poddodavatelem
kvalifikaci, nový Poddodavatel m uší splňovat kvalifikaci stanovenou ve výběrovém řIzeni
prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady
prokazujÍcÍ splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem
postupem obdobným postupu podle odstavce 8.10 Smlouvy.
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8.10. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím
písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů
od doručeni žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:

· prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Zadávacím řIzeni prokazoval kvalifikaci
a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný
Poddodavatel nebo

" po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

Článek IX.

Vady Díla a odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo v době předánÍ/převzeti má a po stanovenou dobu bude mít
vlastnosti stanovené touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné
ke smluvenému účelu dle Licenčního ujednání- Článek Xlll této Smlouvy.

9.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že pro vady Díla platí ustanoveni § 2615 a násl. Občanského
zákoníku. Zhotovitel je povinen opravit vady a nedodělky Díla, a to neprodleně poté, co se o těchto
vadách dozvěděl, nejpozději však do 14 kalendářních dnů.

9.3. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad a Zhotovitel je povinen zajistit, aby dodáním
a užIvánIm Díla nebyla porušena práva Zhotovitele nebo jiných osob vyp|ývajÍcÍ z práv duševního
vlastnictví. Dílo má právnivadu, pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba.

9.4. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, již se Zhotovitel zaručuje, že Dílo bude
po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová vlastnosti
sjednané Smlouvou a nebude mít právni vady. Záruční doba činí 12 měsíců (dále jen ,,Záruční
doba"). Záruční doba k dodanému Dílu začíná běžet dnem provedeni díla dle ČI. VI této Smlouvy.

Článek X.

Smluvní pokuty

10.1. V případě prodlení Zhotovitele s řádným a včasným terminem provedeni Díla této Smlouvy, uhradí
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny Díla za každý den prodlení.

10.2. Sjednáním smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na náhradu Škody.

10.3. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právni
povin nosti.

Článek XI.

Odstoupení od Smlouvy

11.1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, a to zcela i částečně, jestliže:

11.1.1. Zhotovitel, přes písemné upozorněni Objednatele, provádí Dílo v hrubém rozporu s touto
Smlouvou, zejména používá na zhotovení Díla za řIzenI, které jsou v rozporu
s požadovanou kvalitou Díla.

11.1.2. Zhotovitel je v jím zaviněném prodlení delším než 30 kalendářních dnů s provedením Díla.

11.1.3. Došlo k překročení ceny.

11.1.4. Dílo je provedeno s vadami bránícňni jeho řádnému užÍváni, případně s vadami
neodstranitelnými, nebo Dílo není splněno vůbec či nedojde ani k zahájení plněni.
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11.2. Ustanovení bodu 11.1 Smlouvy nevylučuje odstoupeni od Smlouvy z důvodů stanovených obecně
závaznými právními předpisy.

11.3. Odstoupení od Smlouvy musí mít vždy písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně,
přičemž účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručenítohoto písemného oznámeni.

Článek XII.

Důvěrnéinformace

12.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po jejím ukončeni zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o kterých se dozvíod Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy.

12.2. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými
právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady {EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušenisměrnice 95/46/ES (obecné nařjzenÍo ochraně osobních údajů).

Článek XIII.

Licenční ujednáni

13.1. Zhotovitel (autor) na základě splnění podmínek této Smlouvy poskytuje Objednateli výhradní
a neomezenou licenci k užití Díla nebo jeho části (jednotlivých Fotografii), tj. licenci neomezenou
časově (na celou dobu trvání majetkových autorských práv zhotovitele k Dílu), teritoriálně (pro celý
SVět), způsoby, množstvím, technologii ani jinak.

13.2. Objednateli na základě této licence vzniká nárok postoupení licence či uděleni podlicence i třetím
osobám, přičemž k postoupení licence nebo uděleni podlicence Zhotovitel výslovně uděluje souhlas
uzavřením této smlouvy.

13.3. Licenční právo k užÍváni Díla Objednatelem vzniká Objednateli okamžikem převzetí Díla
Objednatelem na základě písemného Protokolu o předání a převzetí bez vad a nedodělků.

13.4. Objednatel je oprávněn Dílo užívat k nekomerčním účelům, zejména a mimo jiné je používat
k prezentaci v rámci tuzemských i zahraničních veletrhů, pro účely propagace v tisku a dalších
médiích, ke zpracování prezentačně propagačních tiskovin, apod.

13.5. Objednatel je oprávněn zasahovat do Díla chráněného autorským právem v nejvyšším možném
rozsahu daném platnými právními předpisy, zejména provádět grafické úpravy Díla, zpracovat,
upravit, změnit, užít jen jeho část.

Článek XIV.

Autorská práva

14.1. Dílo poskytnuté Zhotovitelem (autorem) Objednateli má povahu autorského díla ve smyslu zákona
č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejÍcÍch s právem autorským a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14.2. Zhotovitel (autor) výslovně prohlašuje, že uživánhn Díla Objednatelem v rozsahu stanoveném touto
smlouvou nedojde k ohrožení nebo porušeni práv třetích osob, zejména práv autorských,
průmyslových a osobnostních.

14.3. V případě zobrazení osob na Fotografiích je Zhotovitel (autor) povinen vlastním jménem získat
od všech zobrazených osob souhlas k poskytnuti Fotografií Objednateli k účelu stanovenému touto
smlouvou a na základě požadavku Objednatele tento souhlas doložit.
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Článek XV.

Závěrečná ustanovení

15.1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, po sobě jdoucími číslovanými dodatky,
podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.

15.2. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyp|ývajÍcÍze Smlouvy se řIdí českým právním řádem.

15.3. Smluvní strany se zavazují pokusit se vždy o smírné řešení všech sporů ze Smlouvy. Nedojdou-li
ke smírnému vyřešení věci, rozhodne na návrh jedné ze Smluvních stran soud k rozhodování věcně
a místně příslušný dle ustanovení zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů.

15.4. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této Smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost
nebo právni bezvadnost ostatních ujednání této Smlouvy. Jakákoliv vada této Smlouvy, která by
měla původ v takovéto neplatnosti nebo neúčinnosti, bude ošetřena dodatkem k této Smlouvě.

15.5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami, pokud zvláštní
právní předpis, zejm. zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon
o registru smluv"), nestanoví účinnosti jinak.

V případě aplikace Zákona o registru smluv pak Zhotovitel bere na vědomí, že daná Smlouva bude
zveřejněna v registru smluv včetně všech údajů uváděných v dané Smlouvě a souhlasí s tímto
zveřejněním. Zhotovitel současně prohlašuje, že tato Smlouva neobsahuje žádná obchodní
tajemství.

15.6. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží
1 vyhotoveni a Objednatel obdrží 1 vyhotoveni.

15.7. NedIlnou součástitéto Smlouvy je:

· příloha č. 1- Specifikace předmětu plněni;

· příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů.

V &yp" ,,, (28.42 ,n. j'?

CEjú',3, 3 r,n

Cj:"7

Objednatel Zhotovitel
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CEJIZA
Příloha č. 1Smlouvy

Specifikace předmětu plněni
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

TYP POŽADAVKY NA BAREVNÉ
NÁZEV POLOŽKY FOTOGRAFICKÉHO KVALITU PROVEDENÍ POČET

· · .. . (černobílá, FOTOGRAFIÍ MIŠTO PLNENIZPRACOVANI (rozhseni, apod.) .
barevna)

Zámek v Hodoníně - objekt fotografie dronem 40x60cm při 300 DPI barevná 4 Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
Zámek v Hodoníně - expozice fotografie expozice 40x60cm při 300 DPI barevná 10 Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
Zámek v Hodoníně - předměty fotografie předmětů 40x60cm při 300 DPI barevná 6 Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín

- · · . -. . Bartolomějské nám. 41, 698 01 VeseliMestske muzeu m - objekt fotografie dronem 40x60cm pri 300 DPI barevna 4
nad Moravou

Bartolomějské nám. 41, 698 01 VeseliMestske muzeum - expozice fotografie expozice 40x60cm pri 300 DPI barevna 10
nad Moravou

- · - - · - - O W. . Bartolomějské nám. 41, 698 01VeseliMestske muzeum - predmety fotografie predmetu 40x60cm pri 300 DPI barevna 6
nad Moravou

Renesanční zámeček - Vlastivědné
muzeum Kyjov - objekt fotografie dronem 40x60cm pri 300 DPI barevná 4 Palackého 70/13, 697 01 Kyjov
Renesanční zámeček - Vlastivědné

. fotografie expozice 40x60cm pri 300 DPI barevná 10 Palackého 70/13, 697 01 Kyjovmuzeum Kyjov - expozice
Renesanční zámeček - Vlastivědné , V V . ,. ,

, .V fotografie predmetu 40x60cm pri 300 DPI barevna 6 Palackeho 70/13, 697 01 Kyjovmuzeum Kyjov - predmety
Slovanské hradiště - objekt fotografie dronem 40x60cm při 300 DPI barevná 6 696 19 Mikulčice 738 - Valy
Slovanské hradiště - expozice fotografie expozice 40x60cm při 300 DPI barevná 10 696 19 Mikulčice 738 - Valy
Slovanské hradiště - předměty fotografie předmětů 40x60cm při 300 DPI barevná 6 696 19 Mikulčice 738 - Valy
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WIZA
Příloha č. 2 Smlouvy

Seznam poddodavatelů

Zhotovitel nebude při p|něnísm|ouvy o dIlo a poskytnutí licence využívat Poddodavatele.
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