č. JMK070875/21/OK

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dle zákona č.
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), v platném znění

I.
SMLUVNÍ STRANY
1. Jihomoravský kraj
zastoupený:
Mgr. Petrem Fedorem, vedoucím Odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
se sídlem:
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČ:
70888337

(dále jen objednatel)
a
2. Ing. Radek Lukůvka
se sídlem: Zlechov 166, 68710
IČ: 03522377

(dále jen zhotovitel)

II.
ÚČEL SMLOUVY
Účelem této smlouvy je výroba replik kovových předmětů a poskytnutí oprávnění k užití replik
kovových předmětů jako autorského díla zhotovitelem objednateli za účelem užití replik
kovových předmětů jako součásti stálé expozice pod názvem „Mikulčice – ostrovní hrad a sídlo
Mojmírovců“, případně pro další propagaci Jihomoravského kraje nebo jeho příspěvkové
organizace Masarykova muzea v Hodoníně, která bude provozovatelem expozice „Mikulčice –
ostrovní hrad a sídlo Mojmírovců“ v souvislosti s touto expozicí, a to i nad rámec této smlouvy.
III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele vytvořit pro objednatele repliky kovových
předmětů (dále jen „dílo“ nebo „repliky kovových předmětů“), poskytnout výhradní
oprávnění k užití replik kovových předmětů jako autorského díla zhotovitelem objednateli
a dále závazek objednatele zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. Specifikace kovových předmětů je určena předmětem, počtem kusů, fotografiemi kovových
předmětů a určením jejich přibližných rozměrů a je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy –
Technická a obrazová dokumentace vč. položkového rozpočtu.
3. Popis kovových předmětů je uveden v příloze č. 1 této smlouvy– Technická a obrazová
dokumentace vč. položkového rozpočtu.
4. Originály kovových předmětů jsou ve vlastnictví Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.
v. i. a Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied.
IV.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě provést pro objednatele dílo
specifikované v článku III. této smlouvy a v příloze č. 1 této smlouvy – Technická a
obrazová dokumentace vč. položkového rozpočtu a poskytnout objednateli výhradní
oprávnění k užití replik kovových odlitků jako autorského díla.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že originály kovových předmětů jsou ve vlastnictví
Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. a Archeologického ústavu Slovenskej
akadémie vied a zavazuje se spolupracovat při provádění díla s Archeologickým ústavem
AV ČR, Brno, v. v. i., pokud jej k tomu vyzve objednatel nebo pracovník Archeologického
ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.
3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení zhotoviteli
cenu sjednanou touto smlouvou.
4. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje zhotovit a předat objednateli dílo v souladu s pokyny objednatele ve
sjednané kvalitě a termínu.

6. Objednatel je povinen převzít dílo pouze v případě, bude-li zhotovitelem provedeno a
dodáno bez vad a nedodělků.
7.

Smluvní strana, která poruší svou povinnost, vyplývající ze závazkového vztahu a této
smlouvy, je povinna nahradit druhé straně škodu způsobenou tímto porušením, ledaže
prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
V.
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA A MÍSTO PŘEDÁNÍ

1. Dílo bude zhotovitel předkládat v termínech dle dohody s objednatelem. Tím není dotčeno
ustanovení čl. IV odst. 5 této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen dodat kompletní dílo v celém rozsahu jeho zadání řádně a včas
nejpozději do: 31.01.2022.
3. Místem předání díla nebo jeho částí je sídlo objednatele v Brně, Žerotínovo nám. 3.
VI.
CENA DÍLA
1. Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy. Cena je
sjednána dohodou smluvních stran za provedení díla dle této smlouvy ve výši:
Cena vč. DPH: 87600 Kč
Není plátce DPH.
2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, se započtením veškerých nákladů, rizik, příp.
zisku, kterou je možné překročit pouze v případě změny (zvýšení) sazby DPH, a to dle
zákonné úpravy DPH účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění.
3. Do sjednané ceny jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na vytvoření díla a jeho
hmotné zachycení, zejména cestovní výdaje, náklady na softwarové vybavení použité pro
vytvoření díla a jeho hmotné zachycení a autorské odměny.
4. Cena zahrnuje i odměnu zhotovitele za oprávnění objednatele užívat majetková práva
k dílu.
5. Cena jednotlivých částí díla – jednotlivých kovových předmětů bude stanovena
zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsaženém v příloze č. 1 této smlouvy Technická a
obrazová dokumentace vč. položkového rozpočtu.
VII.
FAKTURACE A PLATBA
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v čl. VI. této smlouvy na základě
zhotovitelem vystaveného daňového dokladu – faktury, jejíž splatnost bude 30 dnů od data
doručení objednateli.
2. Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání všech replik

kovových předmětů objednateli. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli po podpisu
předávacího protokolu ze strany objednatele a zhotovitele.
3. Daňový doklad – faktura musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
a) označení a číslo dokladu,
b) označení zhotovitele a objednatele,
c) důvod fakturace, tj. předmět plnění (v rozsahu názvu díla a označení ukončené fáze, za
kterou je fakturováno) a označení této smlouvy,
d) bankovní spojení, tj. označení bankovního ústavu a číslo účtu,
e) datum uskutečněného zdanitelného plnění,
f) datum vystavení faktury,
g) splatnost faktury,
h) přílohy – protokol o předání a převzetí díla.
4. Objednatel je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny za
dílo, pokud neobsahuje požadované náležitosti, přílohy nebo obsahuje nesprávné cenové
údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví
objednateli novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení začíná běžet nová 30
denní lhůta splatnosti.
VIII.
AUTORSKÁ PRÁVA
1. Dílo poskytnuté zhotovitelem objednateli má povahu autorského díla ve smyslu autorského
zákona a jeho používání se dále řídí Článkem IX. této smlouvy.
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.
IX.
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
1. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k užití všech zhotovitelem vyrobených a
předaných replik kovových předmětů celosvětově po celou dobu trvání majetkových práv
k tomuto dílu. Oprávnění k užití replik kovových předmětů je poskytováno jako licence
výhradní, ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu.
2. Objednatel je oprávněn poskytnout licenci třetím osobám ve stejném rozsahu, jako ji má
sám, a to k nekomerčním i komerčním účelům.
3. Objednatel nabyde licenční oprávnění k dílu, resp. jeho části dle této smlouvy ve sjednaném
rozsahu na základě předávacího protokolu o předání a převzetí díla, resp. jeho části.
4. Objednatel je oprávněn dílo užívat k nekomerčním i komerčním účelům, zejména a mimo
jiné je používat k prezentaci ve stálé expozici pod názvem „Mikulčice – ostrovní hrad a
sídlo Mojmírovců“, případně pro další propagaci Jihomoravského kraje nebo jeho
příspěvkové organizace Masarykova muzea v Hodoníně, která bude provozovatelem
expozice „Mikulčice – ostrovní hrad a sídlo Mojmírovců“, a to i nad rámec této smlouvy

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k užití díla a k přenechání tohoto užití objednateli a
jím určeným třetím osobám v rozsahu této smlouvy.
6. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v době uzavírání této smlouvy po dobu provádění díla dle
této smlouvy jiné smluvní závazky, které by mu bránily řádně a včas provést dílo dle této
smlouvy, a rovněž po jejím podpisu neuzavře takové smlouvy, jež by ohrozily kvalitu
provedení a termín dokončení díla, ke kterému se touto smlouvou zavazuje.
7. Obě strany se zavazují, že informace, které v souvislosti s touto smlouvou získají o druhé
smluvní straně, nepoužijí jinak než v rámci této smlouvy a nesdělí je třetí osobě.
X.
ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA
1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla specifikovanou touto smlouvou. Objednatel potvrdí
věcnou a formální správnost díla svým podpisem a razítkem na předávacím protokolu při
předání díla. V případě dodání díla, resp. jeho části s vadami a nedodělky, není objednatel
povinen dílo, resp. jeho část převzít.
2. V případě, že se po předání díla, resp. jeho části vyskytne vada, která byla způsobená
zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel tuto odstranit bez nároku na odměnu v nejkratší možné
době.
3. Zhotovitel neodpovídá za chyby či vady zjištěné po předání a potvrzení věcné a formální
správnosti díla, resp. jeho části objednatelem, které nebyly způsobeny jeho činností. V
případě požadavku na odstranění takových chyb a vad, provede zhotovitel opravu
v nejkratší možné době s nárokem na odměnu, jejíž výše bude mezi zhotovitelem
a objednatelem dohodnuta písemně před zahájením práce na odstranění vad díla.
XI.
UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU A SANKCE
1. K ukončení smluvního vztahu může dojít na základě písemné dohody smluvních stran nebo
odstoupením od smlouvy některou ze smluvních stran.
2. Kterákoliv ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit při podstatném porušení
povinností druhou smluvní stranou. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení
smlouvy ze strany zhotovitele se kromě zákonných důvodů považují:
a) nedodržení dohodnutého předmětu plnění, vč. postupů a způsobů provádění díla
sjednaných v této smlouvě, pokud zhotovitel ani ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení
upozornění ze strany objednatele, že dochází k vadám v provádění díla, tento stav
neodstraní,
b) nedodržení termínu pro sjednané ukončení kompletního díla.
3. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní
straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno 5. den od jeho
odeslání. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením se tato smlouva od počátku ruší,
pokud se nedohodnou jinak.

4. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit a předat dílo ve sjednaném rozsahu a čase
plnění, zaplatí objednateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla za každý
započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na
náhradu škody.
5. Dojde-li k prodlení s úhradou faktury-daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn účtovat
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení
po termínu splatnosti až do doby zaplacení.
XII.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky
potvrzenými oběma smluvními stranami.
2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně
platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.
3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
4. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
a) Příloha č. 1: Technická a obrazová dokumentace vč. položkového rozpočtu.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na
uveřejnění smlouvy v registru smluv podá objednatel.
8. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné
a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto
skutečností připojují svoje podpisy.

V Brně dne 21.5.2021

V Zlechov dne 5.5.2021

………………………………………….
Jihomoravský kraj
Mgr. Petr Fedor
vedoucí odboru kultury a památkové péče KrÚ
(objednatel)

………………………………………….
Ing. Radek Lukůvka
(zhotovitel)

