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Městská knihovna Nové Město nad Metují   
Se sídlem: Komenského 30, 549 01 Nové Město nad Metují 
IČO: 62728776 
Zastoupená: ředitelkou Bc. Ladou Všetičkovou, DiS. 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 8258530267/0100 
 
jako objednatel, na straně druhé  
 
a 
 
Radovan Krtička   
Se sídlem: Vršovka 77, 549 01 Nové Město nad Metují  
IČO: 45919585 
Zastoupený: Radovanem Krtičkou 
Bankovní spojení: Fio banka 
Číslo účtu: 2700558549/2010 
 
jako zhotovitel, na straně druhé  
  

uzavírají dnešního dne tuto 

 

Smlouvu o vypořádání závazků 

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

I. 

Úvodní ustanovení  

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 01.04.2020 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro 

objednatele provést dílo „Pořízení fotografií města Nové Město nad Metují pro účely 

propagace“ (dále jen „Smlouva“).     

2. Na Smlouvu uvedenou v čl. I odst. 1 této smlouvy a její metadata se vztahovala 

povinnost uveřejnění v registru smluv, a to v souladu s § 2 odst. 1 písm. h) zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, v platném znění. 

3. Smlouva nebyla v registru smluv zveřejněna a je tak zrušena od počátku. 

 

II. 

Práva a závazky smluvních stran 

 

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a 

povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem 

původně sjednané Smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. 

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně 

sjednané Smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně 

poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky 

z titulu bezdůvodného obohacení. 
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3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od 

okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných 

závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek. 

4. Objednatel, který je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv, se tímto 

zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní 

přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv. 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro 

každou smluvní stranu.  

 

Příloha č. 1 – Smlouva o dílo ze dne 01.04.2020   

 

 

V Novém Městě nad Metují dne    29. 9. 2020   V Novém Městě nad Metují dne    29. 9. 2020                  

 

 

 

Objednatel:                   v.r.                                        Zhotovitel:  v.r. 
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Městská knihovna Nové Město nad Metují  

Se sídlem:   Komenského 30, 549 01 Nové Město nad Metují 

Zastoupené: Bc. Ladou Všetičkovou, DiS., ředitelkou 

IČO:  62728776 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  

Číslo účtu:  8258530267/0100 

 

 

jako „objednatel“, na straně jedné 

 

a  

 

Název dodavatele: Radovan Krtička 

Se sídlem: Vršovka 77, 549 01 Nové Město nad Metují       

Zastoupený:    Radovanem Krtičkou   

IČO:     45919585      

Bankovní spojení: Fio banka   

Číslo účtu: 2700558549 / 2010 

 

  

jako „zhotovitel“, na straně druhé 

 

 

uzavřeli dnešního dne tuto  
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Smlouvu o dílo 

 

uzavřenou v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a s ustanoveními 

zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně 

některých dalších zákonů (tiskový zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek I. 

Základní ustanovení 

 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele provede dílo: „Pořízení fotografií 

města Nové Město nad Metují pro účely propagace“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje řádně 

provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.  

 

1.2 Smluvní strany se dále dohodly na poskytnutí licence nezbytné pro plnění závazků z této 

smlouvy.  

 

 

 

Článek II. 

Účel smlouvy 

2.1 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu. 

2.2 Osoby oprávněné k podpisu smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany tuto smlouvu podepsat. 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání 

díla. 

 

Článek III. 

Předmět smlouvy 
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3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se zákonnými a ostatními aplikovatelnými 

právními předpisy. 

3.2 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele vytvořit pro objednatele digitální fotografie (dále 

jen „fotografie") a poskytnout zřizovateli objednatele (Město Nové Město nad Metují) licenci k těmto 

fotografiím, to vše za účelem propagace zřizovatele objednatele a podpory cestovního ruchu a dále 

závazek objednatele za zhotovení resp. poskytnutí díla a licence k němu zaplatit zhotoviteli 

sjednanou cenu. Fotografie budou využity k propagaci zřizovatele objednatele na internetu (včetně 

sociálních sítí) a dále budou publikovány v knihách a brožurách vydávaných Městem Nové Město nad 

Metují a jeho příspěvkovými organizacemi a dále v domácích i zahraničních tiskovinách.  

3.3 Specifikace díla je předmětem zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu s názvem 

„Pořízení fotografií města Nové Město nad Metují pro účely propagace"  včetně jejích příloh (dále 

jen „zadávací dokumentace") a dále pak je bližší specifikace uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Dílo 

bude odevzdáno formou dodávky do sídla objednatele. 

 

Článek IV. 

Cena díla 

4.1 Cena díla popsaného v článku III. byla smluvními stranami dohodnuta jako cena konečná ve 

výši 83 792,50 Kč (slovy: osmdesát tři tisíc sedm set devadesát dva korun padesát haléřů) – včetně 

DPH. 

4.2 Zaplacením ceny díla jsou vypořádány veškeré majetkové nároky zhotovitele, které mu 

vznikly v souvislosti s provedením díla dle této smlouvy. 

4.3 Cena díla je stanovena jako maximální a je platná po celou dobu realizace díla. Výše 

uvedenou cenu nelze překročit ani v případě změn relevantních právních předpisů, tj. zejména 

zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Článek V. 

Doba plnění, harmonogram a místo plnění 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odevzdá dílo v termínech uvedených v příloze č. 2  

této smlouvy, s tím že konečný termín pro dokončení a předání celého díla je stanoven na 1. 4. 2021. 

5.2 Nevytkne-li objednatel vady díla do 14 dnů od odevzdání díla nebo neodstoupí-li od této 

smlouvy, považuje se příslušná část díla za předanou. 

5.3 O předání a převzetí dílo, resp. jeho části, jsou smluvní strany povinny sepsat písemný 

Protokol o předání a převzetí bez vad a nedodělků, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak. 
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Objednatel si vyhrazuje právo převzít dílo, resp. jeho část pouze, je-li v souladu s požadavky 

uvedenými v této smlouvě a v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. 

5.4 Místem plnění veřejné zakázky je sídlo objednatele.   

 

Článek VI. 

Platební podmínky 

6.1 Faktura zhotovitele se splátkovým kalendářem bude řádně vyhotovena se všemi náležitostmi 

daňového dokladu ve dvou vyhotoveních a se všemi přílohami bude zaslána objednateli. Termíny 

dílčích předání díla jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy. V rámci těchto předání je zhotovitel 

oprávněn fakturovat vždy 1/3 ceny díla sjednané v čl. IV odst. 1 této smlouvy.  

6.2 Věcně a formálně vadnou fakturu je objednatel oprávněn do 7 pracovních dnů vrátit 

zhotoviteli k přepracování. 

6.3 Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této 

smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností nejméně 15 dnů ode dne doručení 

daňového dokladu (faktury).  

6.4 Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání finanční částky z účtu objednatele. 

6.5 V případě výskytu vad a nedodělků je objednatel oprávněn pozdržet úhradu faktury až do 

doby odstranění vad a nedodělků. 

6.6 Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla, respektive části ceny díla poté, co zhotovitel 

předá dílo (jeho část) objednateli ve smlouvou stanovené době plnění a dílo bude splňovat veškeré 

parametry stanovené zadávací dokumentací, smlouvou a přílohách smlouvy. 

 

Článek VII. 

Podmínky provádění díla 

7.1 Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených touto  

smlouvou a jejími přílohami a dokončené dílo předá objednateli. 

7.2 Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a s náležitou péčí, důkladností a odborností, v 

souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

7.3 Objednatel se zavazuje dohodnutým anebo přiměřeným způsobem při prováděni díla 

spolupůsobit a napomáhat, a to zejména včasným udělováním pokynů a rozhodnutí apod. 

7.4 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. Za tímto účelem budou konány pravidelné schůzky objednatele se zhotovitelem, 

které budou zaměřeny na konzultace a průběžné předávání fotografií k náhledu a odsouhlasení. Tyto 
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schůzky se budou konat vždy po dohodě, a to minimálně 1x za 3 měsíce. V případě závažných důvodů 

je oprávněn vydat pokyn k přerušení provádění díla. 

7.5 Pokud se během realizace vyskytnou překážky bránící 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. 

 

Článek VlIl. 

Vady Díla a odpovědnost za vady 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání a převzetí má a po stanovenou dobu bude 

mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami a touto smlouvou, 

případně vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému účelu dle Licenčního ujednání 

- Článek XII této smlouvy. 

8.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že pro vady díla platí ustanovení § 2615 občanského 

zákoníku. Zhotovitel je povinen opravit vady a nedodělky díla, a to neprodleně poté, co se o těchto 

vadách dozvěděl, nejpozději však do 30 dnů. 

 

Článek IX. 

Smluvní pokuty 

9.1 V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným termínem dokončení díla této smlouvy, 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

9.2 Sjednáním smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

9.3 Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřené významu zajištěné 

právní povinnosti. 

 

Článek X. 

Odstoupení od smlouvy 

10.1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, a to zcela i částečně, jestliže: 

10.1.1 Zhotovitel, přes písemné upozornění objednatele, provádí dílo v hrubém rozporu s touto 

smlouvou.   

10.1.2 Zhotovitel je v jím zaviněném prodlení delším než 30 kalendářních dnů s provedením 

díla. 
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10.1.3. Došlo k překročení ceny sjednané v čl. IV této smlouvy. 

10.1.4. Je plnění provedeno s vadami bránícími jeho řádnému užívání, případně s vadami 

neodstranitelnými, nebo plnění není splněno vůbec či nedojde ani k zahájení plnění. 

10.2 Ustanovení bodu 10.1 smlouvy nevylučuje odstoupení od smlouvy z důvodů stanovených 

zákonem. 

10.3 Odstoupení od smlouvy musí mít vždy písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní 

straně, přičemž účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení tohoto písemného 

oznámení. 

 

Článek XI. 

Důvěrné informace 

11.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o 

všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 14 a 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v 

rozsahu stanoveném objednatelem, zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních 

opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i 

po skončení sjednaných prací. 

 

Článek XII. 

Licenční ujednání 

12.1 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli nevýhradní a neomezenou licenci  

k užití díla nebo jeho části (jednotlivých fotografií), tj. licenci neomezenou časově (na celou dobu 

trvání majetkových autorských práv autora k dílu), teritoriálně (pro celý svět), způsoby, množstvím 

technologií ani jinak. 

12.2 Objednateli na základě této licence vzniká nárok postoupení licence i třetím stranám,  

a to za účelem propagace Nového Města nad Metují na internetu (včetně sociálních sítí), v tištěných 

brožurách a rovněž v domácích i zahraničních tiskovinách podporujících cestovní ruch v Novém 

Městě nad Metují, vydávaných městem Nové Město nad Metují a jeho partnerskými městy, 

příspěvkovými organizacemi města Nové Město nad Metují  

a novoměstskými spolky a sportovními kluby a dále Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a jeho 

organizacemi působícími v cestovním ruchu a Českou centrálou cestovního ruchu. 

12.3 Licenční právo k užívání díla objednatelem vzniká objednateli okamžikem převzetí díla 

objednatelem na základě předávacího protokolu. 
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12.4 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 - to vše pouze s písemným svolením autora. 

12.5 Při porušení podmínek této smlouvy objednatelem, má zhotovitel právo odejmout objednateli 

poskytnutou licenci a požadovat náhradu škody vzniklou neoprávněným užitím díla. 

 

Článek XIII. 

Autorská práva 

13.1 Dílo poskytnuté zhotovitelem objednateli má povahu autorského díla ve smyslu Autorského 

zákona. 

13.2 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že užíváním díla objednatelem v rozsahu stanoveném touto 

smlouvou nedojde k ohrožení nebo porušení práv třetích osob, zejména práv autorských, 

průmyslových a osobnostních. 

13.3 Objednatel bude uvádět zhotovitele jako autora (značku či název) ve všech případech, kdy to 

z pohledu objednatele bude vhodné a povaha díla to bude umožňovat, a kde není uvedení autora 

vizuální překážkou (zejména u komunikace na internetu, na rozsáhlých tiskových materiálech atd.). 

13.4 V případě zobrazení osob na fotografiích je zhotovitel povinen vlastním jménem získat od 

všech zobrazených osob souhlas k poskytnutí fotografií objednateli k účelu stanovenému touto 

smlouvou a na základě požadavku objednatele tento souhlas doložit. 

 

 

 

 

Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 

14.1 Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, po sobě jdoucími číslovanými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 

14.2 Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady 

související s plněním této zakázky. 

14.3 V záležitostech touto smlouvou přímo neupravených se smluvní strany dohodly, že se jejich 

vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ke dni podpisu smlouvy. 
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14.4 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 v platném znění. 

14.5 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 právní bezvadnost ostatních ujednání této smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která 

by měla původ v takovéto neplatnosti nebo neúčinnosti, bude ošetřena dodatkem k této smlouvě. 

14.6 Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 

vyhotovení a objednatel obdrží 1 vyhotovení. 

14.7 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami, pokud 

zvláštní právní předpis, zejm. z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, nestanoví účinnosti jinak. 

V případě aplikace z. č. 340/2015 Sb., 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. 

. 

Článek XV. 

Závěrečná prohlášení smluvních stran 

15.1 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a před podpisem tuto 

smlouvu přečetly, že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoli pod nátlakem, v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své 

vlastnoruční podpisy. 

 

 

V Novém Městě nad Metují dne 1. 4. 2020 

 

v.r.     v.r. 

……………………………………………          ………………………………………………… 

 Radovan Krtička         Bc. Lada Všetičková, DiS.  

 

                Zhotovitel            Městská knihovna Nové Město nad 

        Metují    
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo a poskytnutí licence - Podrobná specifikace předmětu zakázky 

 

Koncepční osa: 

Fotoprůvodce místem a časem 

Život + podoby Nového Města (s blízkým okolím) ve 4 ročních obdobích. Sled kapitol – výběr lokací s 

pozadím akcí. 

 

JARO / Historické město (staré památky) 

zámek + zahrady, náměstí, stará radnice, Zázvorka, muzeum + infocentrum, děkanský kostel, kostel v 

Krčíně se zvonicí, Ve Vilách (Bartelmus) + Dvořáčkova vyhlídka, Klopotovské údolí, Slavoňov 

Akce a události – jaro: Brány města dokořán, velikonoce (Krčín), čarodějnice, lampionový průvod, Noc 

literatury, Pohár rozhlasu (stadion gen. Klapálka) 

 

LÉTO / Údolí, předměstí a nové centrum 

podzámčí, špýchar, 100 schodů, Výrov + Juránkova vyhlídka, Pod Bránou, Podskalí, Rezek, Pavlátka, 

Hradčany, kaple sv. Jana, náměstí + zadomí, Willarsburský dům, Městský úřad, Komenského, klášter, 

Stárův dům, knihovna, banky, Rychta, Husův sbor, František, Přibyslav, Koníček + řeka Metuje, Liščí 

bouda, Bartoňova útulna v Pekle 

Akce a události – léto: zámecké festivaly (U nás na zámku, Foodart), jízda veteránů, 

Velká cena NMNM (stadion gen. Klapálka), Běh do 100 schodů 

 

PODZIM / Soudobé město 

letiště + Rozkoš, krčínská radnice, průmyslová část (podniky AMMANN, Detecha, Elton, nádraží, nové 

mosty, sportoviště, kino, sokolovna, školy, skauti, služby (tiskárny, Rajská zahrada, ubytování – 

kemp), Klosova vyhlídka + Metuje a Pekelské údolí, Rokole, dušičky – hřbitovní kostel 

Akce a události – podzim: DED, Festival komedie, Cena Metuje 

 

ZIMA / Tradice a genius loci 

sochařské památky (socha Metuje, socha B. Smetany, socha J. Černčického), náměstí, domovní 

znamení, podloubí a zákoutí, zámek (+ zámecký sklep), vánoční výzdoba, jesličky 

Akce a události – zima: výstava betlémů, Vánoce s květinou (Nový rok, Ostatky, Podskalácký bál). 
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Podrobný rozpis prací a průběžné předávání fotografií k náhledu bude stanoven se zadavatelem na 

první schůzce při podpisu smlouvy oběma stranami.  

 

Doba plněni veřejné zakázky 

Předpokládané zahájení zakázky: 1. 4. 2020 Předpokládané ukončení zakázky: 1. 4. 2021.  

 

Forma dokončení díla a limitní termín dokončení díla 

Dílo bude dokončeno protokolárním předáním a převzetím díla. 

Limitní termín pro dokončení díla je stanoven na 1. 4. 2021. 

 

 

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo a poskytnutí licence - Harmonogram čerpání finančních prostředků 

(vyplní Objednatel) 

 

 

 

 

POVINNÉ ÚDAJE PŘEDPOKLÁDANÉ ČERPANÍ 

pořadové číslo faktury 

(dle počtu fakturací) 
datum vystavení faktury 

 

cena bez 

DPH 
DPH 

cena vč. 

DPH 

1. fakturace  

ke 30. 6. 2020 

 
 
   

2. fakturace 

ke 30. 9. 2020 

 

 
   

3. fakturace 

k 31. 12. 2020  

 
 
   


