
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 
Smluvní strany: 

 

Spolek Živý kraj - Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s., se sídlem Závodní 

379/84a, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 053 09 964, zapsaný ve spolkovém rejstříku 

vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka L 7758 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

na straně jedné 

 

spolu se svým pověřencem společností Besocial s.r.o., se sídlem Jankovcova 1518/2, Praha 7, 

IČO: 242 88 829, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 193351 

 

(dále jen „Pověřenec“) 
 

a 

 

Vladislav Surmaj 

STORM REALITY, s.r.o., se sídlem Západní 1726/49, Karlovy Vary, IČO: 291 03 371, 

zapsaná v obchodním rejstříku C 24897/KSPL u krajského soudu v Plzni.  

Email: vsurmaj@gmail.com, Č. BÚ.: 237720065/0300 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

na straně druhé, 

 

uzavírají podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, tuto smlouvu o dílo a o poskytnutí licence („Smlouva“): 

 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele a Pověřence řádně a včas, na svůj náklad a 

na své nebezpečí dílo spočívající v zajištění dodání souboru profesionálních fotografií (dále 

„Dílo“). 

 

mailto:vsurmaj@gmail.com


 

 

2. Podrobnější specifikace Díla, a to včetně specifikace technické, je uvedena v příloze k této 

Smlouvě, která je její nedílnou součástí. 

 

3. Veškeré úpravy Díla na základě dodatečných požadavků Objednatele a Pověřence mohou 

být prováděny Zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně, případně emailem zaslaným na 

shora uvedenou emailovou adresu Zhotovitele, odsouhlaseny Objednatelem a Pověřencem. 

Jestliže Zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich 

zaplacení. 

 

4. Objednatel se zavazuje uhradit za provedení Díla sjednanou cenu dle čl. IV. této smlouvy. 

 

2. DOBA, MÍSTO A FORMA PROVEDENÍ DÍLA 

2.1. Provádění Díla dle této Smlouvy bude zahájeno dnem uzavření Smlouvy.  

 

2.2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání 6 měsíců od uzavření Smlouvy.  

 

2.3. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo nejpozději do 20. (slovy: dvacátého) dne každého měsíce, 

počínaje měsícem, ve kterém byla uzavřena tato Smlouva. Smluvní strany se však mohou 

domluvit na případném prodloužení termínu, přičemž tak můžou učinit i formou emailové 

komunikace. 

 

2.4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno a je-li podepsán akceptační protokol, který 

může být nahrazen akceptačním emailem zaslaným Pověřencem Zhotoviteli na jeho 

emailovou adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy. Po předání Díla bude Zhotovitel 

k dispozici Objednateli a Pověřenci pro zapracování případných připomínek k Dílu, a to do 

doby akceptace Díla (tedy do doručení akceptačního protokolu Zhotoviteli). 

 

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně, včas a bez vad. Dále se Zhotovitel zavazuje 

provést Dílo podle pokynů Pověřence a v dohodnuté lhůtě dle článku II. této smlouvy.  

 

3.2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré informace či podklady předané mu 

Objednatelem nebo Pověřencem pro účely provedení Díla, jsou důvěrnými informacemi 

Objednatele, a že je povinen je chránit a k jejich ochraně zavázat i osoby, které případně 

použije ke zhotovení díla. Zhotovitel bude veškeré informace poskytnuté mu Objednatelem 

a Pověřencem považovat za důvěrné a bude s nimi dle toho nakládat. 



 

 

3.3. Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy (během provádění Díla i po provedení 

Díla) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele a 

Pověřence v souvislosti s touto Smlouvou. 

 

3.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy třetí osobě nebo 

jiným osobám bez předchozího souhlasu Objednatele a/nebo Pověřence. 

 

3.5. Objednatel i Pověřenec se zavazují poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytně nutnou pro 

plnění této Smlouvy. 

 

3.6. Zhotovitel je povinen respektovat pokyny Objednatele a/nebo Pověřence v průběhu 

provádění Díla, jakož i připomínky Objednatele a/nebo Pověřence po provedení Díla (před 

jeho akceptací). 

 

 

4. CENA DÍLA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY 

4.1. Objednatel, Pověřenec a Zhotovitel se dohodli, že cena za Dílo dle této smlouvy činí celkem 

23 000,- Kč měsíčně (slovy: dvacet tři tisíc korun českých). Uvedená cena je stanovena jako 

cena pevná a nepřekročitelná.  

 

4.2. Splatnost ceny Díla činí 15 (slovy: patnáct) dní od data doručení daňového dokladu (faktury) 

Objednateli. Nárok na zaplacení ceny díla vzniká Zhotoviteli dnem akceptace Díla – tj. 

doručením akceptačního projevu vůle do jeho dispoziční sféry. 

 

4.3. Platby ze strany Objednatele budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet 

uvedený Zhotovitelem v hlavičce této Smlouvy. Cena za Dílo bude uhrazena jednou platbou 

na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného po akceptaci Díla, tj. po doručení 

akceptačního protokolu Zhotoviteli. 

 

4.4. Pro úhradu sankcí dle článku V. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro úhradu 

ceny Díla dle tohoto článku. 

 

 

 

 

 



 

 

5. SMLUVNÍ POKUTA, SANKCE 

 

1. V případě porušení povinností plynoucích z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli a/nebo Pověřenci smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč (slovy: pěttisíc), a to za 

každý jednotlivý případ porušení. 

 

2. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 

vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost a bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní 

strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení škod a překonání okolností 

vylučujících odpovědnost. 

 

6. VLASTNICKÉ PRÁVO, LICENCE A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

1. Vlastníkem předmětu Díla (jímž se v tomto odstavci rozumí hmotný substrát, případně 

počítačový soubor zobrazující předmět Díla), a to až do okamžiku jeho předání, je 

Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na předmětu Díla, a to až do okamžiku jeho 

předání. Předáním Díla nabývá Objednatel vlastnické právo k předmětu Díla.  

 

2. Dílo vytvořené Zhotovitelem při realizaci předmětu této Smlouvy může být v určitých 

případech považováno za dílo v souladu s autorským zákonem. Pro tento případ se 

smluvní strany v souladu s § 12 autorského zákona a v souladu s §§ 2633 a 2634 

občanského zákoníku výslovně dohodly, že po převzetí Díla a zaplacení ceny za provedení 

Díla bude mít Objednatel trvalé, výlučné a převoditelné právo užívat toto autorské 

dílo. Výlučností poskytnuté licence se pro účely této smlouvy rozumí, že Zhotovitel není 

bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele oprávněn předmětné 

autorské dílo užívat, zpřístupnit jakékoliv třetí osobě nebo jí umožnit jeho užívání, 

poskytnout licenci nebo jinak umožnit užívání licence nebo předmětného autorského díla 

jakékoliv třetí osobě, a to ani bezúplatně, ani úplatně. Licence je neomezená časově, 

teritoriálně platí pro celý svět, přičemž Zhotovitel má právo udělení podlicence třetím 

osobám. Objednatel toto právo přijímá.  

 

3. Zhotovitel uděluje Objednateli a/nebo Pověřenci svolení ke zveřejnění předmětného 

autorského díla i jeho případně změněných verzí, úpravám díla, zpracování díla (včetně 

úprav v programu na editaci fotografií), spojení díla s jiným dílem, zařazení díla beze změny 

nebo po zapracování do libovolného souborného díla, k užití díla, a to i upraveného či 

zpracovaného, při využití libovolného souborného díla či ve spojení s jiným dílem. 

 



 

 

4. Objednatel, Pověřenec a Zhotovitel výslovně potvrzují, že licenční poplatek za užívání 

autorského díla po celou dobu jeho životnosti je zcela zahrnut ve sjednané celkové ceně za 

provedení Díla, a to i pro případ eventuálního převodu díla Objednatelem na třetí osobu.  

 

5. Objednatel a/nebo Pověřenec není povinen uvádět u fotografií jméno Zhotovitele jako 

jejich autora a jeho logo. 

 

6. Zhotovitel je oprávněn část díla užít pro prezentaci své tvorby. 

 

7. VADY DÍLA 

1. Zhotovitel neodpovídá za vady a nedodělky Díla, které byly po akceptaci Díla způsobeny 

Objednatelem a/nebo Pověřencem, neoprávněným zásahem třetí osoby či 

neodvratitelnými událostmi. 

 

2. V případě, že akceptované Dílo vykazuje vady z důvodů ležících na straně Zhotovitele, 

musí tyto vady Objednatel a/nebo Pověřenec písemně, případně emailem zaslaným na 

shora uvedenou emailovou adresu Zhotovitele, reklamovat. V reklamaci musí Objednatel 

a/nebo Pověřenec uvést, jak se zjištěné vady projevují. Zhotovitel má povinnost bez 

zbytečného odkladu odstranit vytýkané nedostatky a Dílo odpovídajícím způsobem opravit 

či upravit. 

 

3. K zahájení prací na odstranění případné vady Díla musí dojít nejpozději do pěti (5) 

pracovních dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.  

 

4. V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má Objednatel a/nebo 

Pověřenec právo na bezplatné odstranění vad nebo nedodělků. Jestliže jde o vady, které 

odstranit nelze, a vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují užívání 

díla, či dokonce brání v jeho užívání, má Objednatel právo od této Smlouvy odstoupit. 

 

5. Odpovědnost za vady trvá po dobu čtyř měsíců ode dne uzavření této Smlouvy, přičemž 

odpovědnost za vady vzniká v případě, kdy se vada v uvedené době vyskytne.   

 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

1. Není-li ujednáno jinak, je Objednatel oprávněn písemně, případně emailem zaslaným na 

shora uvedenou emailovou adresu Zhotovitele, odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel: 



 

 

● je v prodlení se smluvně dohodnutými termíny plnění po dobu delší než patnáct (15) 

kalendářních dnů; pokud není emailem nebo telefonicky sjednaná výjimka. 

● poruší některá z ujednání Smlouvy a toto porušení, či jeho následky, neodstranil, ač 

na byl porušení Objednatelem a/nebo Pověřencem písemně, případně emailem 

zaslaným na shora uvedenou emailovou adresu, upozorněn. 

● nedodá výstupy v kvalitě požadované Objednatelem a/nebo Pověřencem v souladu 

s touto Smlouvou a její přílohou. 

● nedodrží specifikaci (lokality) požadované Objednatelem a/nebo Pověřencem 

v souladu s touto Smlouvou a její přílohou. 

 

2. Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy oznámení o odstoupení oprávněné 

smluvní strany došlo do dispoziční sféry druhé smluvní strany. Má se za to, že došlá zásilka 

odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, 

byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. 

Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 

pokuty a na náhradu škody. 

9. SUBDODAVATELÉ 

Zhotovitel je oprávněn pověřit subdodavatele provedením části předmětu této Smlouvy 

pouze s předchozím souhlasem Objednatele. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce nutné k řádnému splnění jeho 

povinností dle této Smlouvy. Subdodavatel je vzhledem k tomu, co dodal, bylo-li plněno 

vadně, zavázán se Zhotovitelem společně a nerozdílně.  

 

10. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí platným právním řádem České republiky. Ve věcech 

touto Smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí 

příslušnými ustanoveními autorského zákona, občanského zákoníku a ostatními právními 

předpisy. 

 

2. Pokud by se kterékoliv ujednání této Smlouvy ukázalo být neplatným, zdánlivým či 

neúčinným, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost, zdánlivost či neúčinnost než onoho 

konkrétního ujednání, pokud je toto oddělitelné od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní 

strany se zavazují takové neplatné ujednání nahradit dohodou svým obsahem nejbližší duchu 

takového neplatného ujednání respektující požadavky právních předpisů. 

 



 

 

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, přičemž Objednatel a Pověřenec 

obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 

 

4. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto 

dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. 

 

5. Zhotovitel, Objednatel i Pověřenec shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím 

podpisem přečetli, že tato Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich 

pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni a za rozumové slabosti nebo lehkomyslnosti. 

Na důkaz souhlasu s touto Smlouvou a s jejím zněním ve všech článcích připojují své 

podpisy. 

 

V _____________ dne _____________ 

 

V ____________ dne _____________ 

  

 

________________________ 

 

_______________________________ 

STORM REALITY, s.r.o. 

Vladislav Surmaj (jednatel) 

Zhotovitel 

Živý kraj - Destinační agentura pro 

Karlovarský kraj, z.s. 

Ing. Petr Židlický (předseda) 

Objednatel 

 

V _____________ dne _____________ 

 

 

_______________________________ 

Besocial s.r.o. 

Ing. Petr Volf / Pavel Winkler (jednatel) 

Pověřenec 



 

 

příloha: Specifikace díla 

 

Dílem se rozumí dodání souboru profesionálních a vyretušovaných fotografií, po plné 

postprodukční úpravě. 

 

Dílo bude provedeno Zhotovitelem, jehož činnost je zaměřena na fotografování na profesionální 

úrovni a který je schopný úzce spolupracovat s Pověřencem.  

 

Dílem se rozumí dodání fotografií v minimálním počtu 16–20 ks dle specifikovaných témat, a to 

dle specifikace uvedené níže, přičemž požadovaný počet fotografií může být navýšen na základě 

požadavku Objednatele a/nebo Pověřence sděleného Zhotoviteli. 

 

Nepřímým cílem díla je propagace Karlovarského kraje s důrazem na turisticky atraktivní lokality, 

přírodní a architektonicky významná místa. 

 

Pokud při focení vznikne více než 20 ks fotografií, poskytne Zhotovitel tyto fotografie 

Objednavateli k dispozici bez nároku na další úhradu. K tomuto tématu vždy bude potřeba 

předchozí domluva mezi oběma Smluvními stranami. 

 

 

Popis specifických témat: 

Popis specifických témat probíhá vždy v předem stanoveném termínu, kdy dojde k dílčí specifikaci 

jednotlivých lokalit, témat a využití techniky (fotografie dronem). 

 

 

Technická specifikace díla 

 

Zhotovitel dodá Objednateli a Pověřenci soubor barevných profesionálních fotografií 

v elektronické podobě ve formátech JPEG, v maximální možné kvalitě. 

 

Termín dodání fotografií: 

Vždy do 20. dne v měsíci.  

 

Pověřenec požaduje, aby se na fotografiích zobrazujících lidi neopakoval výskyt stejných osob. 

Objednatel a Pověřenec si dále vyhrazují právo zasahovat do výběru fotografovaných osob. 

 

Dílem se rozumí též doplňkové práce jako retuše a další úpravy fotografií.  


