
SMLOUVA o DÍLO A LICENČNÍ SMLOUVA |< UŽITÍ DÍLA

uzavřená podle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“)

(1) operátor ICT, a. s., Praha - Holešovice, Dělnická 213/12. 170 00, lČo 02795281

jakožto objednatel na straně první (dále jen “objednatel"), a

(1) Addiction, s. r. o., Praha - Vinohrady, Varšavská 715/36, 120 00, IČo 04954297

jakožto zhotovitel na straně druhé (dále jen „ZhotoviteI")

(objednatel a Zhotovitel dále též společnějako „Smluvní strany" nebo každý jednotlivě jako
„Smluvní strana*)

uzavřeli tuto smlouvu o dílo í (dále jen „smIouva“):

Článek 1

Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele řádně, včas a s veškerou odbornou

péčí zhotovit pro objednatele Logo a manuál v české i anglické verzi pro Smart Prague
(dále jen „Dílo“ ), vtermínu stanoveném vtéto smlouvě a umožnit objednateli užití Díla

způsobem a pro účely v souladu s touto smlouvou. Projektová specifikace Díla je uvedena v

příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Timing Díla je stanoven Smluvními

stranami jako příloha č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Textová část Díla bude

vytvořena v českém jazyce i anglickém jazyce.

1.2 Zhotovitel je povinen Dílo provést řádně a ve stanovené kvalitě a svlastnostmi

předepsanými touto smlouvou anebo, nejsou-li kvalita a/nebo vlastnosti Díla vtéto

smlouvě výslovně stanoveny, vkvalítě a svlastnostmi obvyklými pro díla stejného či

obdobného druhu, a řádně dokončené Dílo předat objednateli vsídle objednatele ve

lhůtách stanovených v této smlouvě.

1.3 Zhotovitel plně odpovídá za to, že veškerá autorská práva v rozsahu nezbytném pro
užívání Díla dle této smlouvy jsou vypořádána a že Dílo zhotovené podle této smlouvy bude

prosto jakýchkoli práv třetích osob, která by mohla objednateli bránit čí jakkoliv
objednatele ohrozit v plném užívání Díla dle této smlouvy. Zhotovitel odškodní objednatele
za jakékoli újmy na užívání díla či za sankce, které by vyplynuly z uplatnění autorských práv
třetích osob.

1.4 Objednatel se zavazuje převzít od Zhotovitele pouze řádně provedené Dílo, tj. Dílo

provedené a svlastnostmi vsouladu stouto smlouvou, a zaplatit za jeho provedení
Zhotoviteli cenu specifikovanou v článku 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn Dílo prodat
v případě, že si jej objednatel nepřevezme včas.

Článek 2

Cena a platební podmínky

2.1 Cena za zhotovení Díla (dále jen „cena za Dílo“), byla stanovena dohodou smluvních

stran jako cena pevná a činí 160.200 Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc dvě sta korun

českých) + DPH v zákonné výši. Rozpočet ceny za Dílo je podrobně rozepsána v příloze č.3,
která je nedílnou součástí této smlouvy.



2.2 Smluvní strany se dohodly, že takto stanovená cena za Dílo bude uhrazena ve dvou
dílčích splátkách na základě Zhotovitelem vystavených a objednateli doručených faktur
následovně:

a) Na základě první dílčí faktury se objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli
částku ve výši 80.100+ DPH v zákonné výši; Zhotovitel je oprávněn první dílčí
fakturu objednateli vystavit a doručit ke dni podpisu této smlouvy. Splatnost
této fakturyje 14 dní ode dne doručení řádně vystaveného daňového dokladu,
obsahujícího veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, objednateli.
Vpřípadě, že příslušná faktura nebude vystavena vsouladu spříslušnými
právními předpisy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli a 14—ti
denní lhůta splatnosti začne běžet znovu od doručení opraveného daňového
dokladu Objednateli.

b) Na základě druhé dílčí faktury se objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli
částku 80.100,— Kč (zbývající část celkové ceny za Dílo) + DPH v zákonné výši.
Nárok na vystavení konečně dílčí faktury vzniká Zhotoviteli předáním Díla bez
vad a nedodělků, objednatelem Zhotoviteli na základě předávacího protokolu
dle čl. 3.1 této smlouvy (tj. podpisem předávacího protokolu). Splatnost
konečné faktury byla dohodnuta na 14 dnu ode dne doručení řádně

vystaveného daňového dokladu, obsahujícího veškeré náležitosti stanovené

právními předpisy, objednateli. Pro vrácení faktury a běh nové lhůty splatnosti
platí ustanovení poslední věty předchozího písm. a) tohoto článku 2.2
smlouvy obdobně.

2.3 V případě, že objednatel bude v dusledku svého zavinění v prodlení s úhradou ceny za
Dílo, resp. její části ve lhůtě splatnosti uvedené vodstavci 2 tohoto článku, je povinen
zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení vdohodnuté výši 0,05 % zdlužné částky za každý
započatý den prodlení.

2.4 Cena za Dílo, jakož i výše jednotlivých částek uvedenych vrozpisu ceny za Dílo
vpříloze č. 3 této smlouvy, jsou uvedeny bez daně zpřidané hodnoty, která bude
připočtena v zákonem stanovené výši.

2.5 Smluvní strany tímto potvrzují, že cena za Dílo již byla sjednána spřihlédnutím
k udělení nezbytných Licencí Zhotovitelem objednateli a zdrojových kódů dle článku 8. této
smlouvy.

Článek 3

Termín zhotovení Díla

3.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo prováděné podle této Smlouvy zhotovit řádně, včas a
s odbornou péčí a následně provedené Dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků a v předepsané
kvalitě a se sjednanými vlastnostmi předat objednateli dle stanoveného a oběma Smluvními
stranami schváleného časového harmonogramu (Timingu, v příloze č. 2 této smlouvy).

3.2 Smluvní strany se dohodly na finální předání díla formou předávacího protokolu (dále
jen"předávací protokol"). Předávací protokol bude podepsán objednatelem, resp. osobami
uvedenými v čl. 4.2 této smlouvy. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud se
objednatel ve Ihutě 7 dnu od předání k Dílu nevyjádří, má se za to, že Dílo je okamžikem
uplynutí Ihuty provedeno řádně, tj. bezjakýchkoliv vad a nedodělků.

3.3 V případě, že objednatel zjistí ve lhůtě dle předhozího článku vady či nedodělky Díla dle
puvodniho zadání (tj. Projektové specifikace dle přílohy č. 1 této smlouvy), zavazuje se
Zhotovitel opravit tyto vady či nedodělky ve lhůtě, která bude Smluvními stranami
dohodnuta s ohledem na povahu vady či nedodělku. Ustanovení předchozí věty se netýká
vad zpusobených zásahem objednatele a jakýchkoli úprav nad rámec původního zadání dle

to



této smlouvy. Po napravení případných vad a nedodělků Zhotovitelem je objednatel povinen
podepsat předávací protokol o předání / převzetí Díla,jak stanoveno v čl. 3.2 výše.

3.4 V případě, že objednatel nepodepíše předávací protokol dle čl. 3.2 této smlouvy, ačkoliv
Dílo bylo provedeno řádně a/nebo marně uplynula lhůta 7 dnu (viz čl. 3.2 této smlouvy), je
Zhotovitel oprávněn vystavit druhou dílčí fakturu dle článku 2.2 písm. a) výše.

3.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu plnění je objednatel oprávněn požadovat
po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za Dílo za každý započatý
den prodlení, nedohodnou li se Smluvní strany jinak. Právo požadovat uvedenou smluvní

pokutu nevylučuje právo na náhradu škody.

3.6 Zhotovitel nezodpovídá za prodlení nebo škody dle článku 3 odstavce 3.5. v důsledku

vyšší moci nebo vdůsledku prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti k provedení
Díla podle této smlouvuy. Za vyšší moc se považují skutečnosti, které nejsou závislé ani
nemohou být ovlivněny smluvními stranami.

Článek 4

Provádění Díla

4.1 Kontaktní osobou pro provádění Díla na straně Zhotovitele je:

a vedle níjiné osoby, které Zhotovitel písemně (postačí emailem) oznámí objednateli.

4.2 osobou zodpovědnou za konzultace a spolupráci při provádění Díla na straně

objednatele:

přip. jiné osoby, které objednatel písemně (postačí emailem) oznámí Zhotoviteli.

4.3 Zhotovitel vytvoří Dílo vsouladu s testovací a grafickou dokumentací, dodanou
v digitální podobě objednatelem. jestliže Zhotovitel zjistí, že dodané dokumenty jsou pro
daný účel nevhodné, písemně a bez zbytečného odkladu o této skutečnosti vyrozumí
objednatele, jakmile nevhodnost dokumentů mohl zjistit. Zhotovitel je povinen při tvrzené
nevhodnosti podkladů navrhnout vhodné řešení.

4.4 Brání-li nevhodná dokumentace objednatele řádnému provádění Díla, vyrozumí
Zhotovitel objednatele podle čl. 4.3 a přeruší v nezbytném rozsahu provádění Díla do doby,
kdy bude dokumentace prověřena objednatelem nebo kdy objednatel dodá písemné
prohlášení o tom, že trvá na provedení Díla s použitím dodané dokumentace. Lhůta pro
dokončení Díla bude prodloužena o dobu nezbytného přerušení provádění Díla; nový termín
dokončení Díla Smluvní strany potvrdí písemným dodatkem k této smlouvě.

4.5 Zhotovitel nenese jakoukoli odpovědnost za takto objednatelem dodanou dokumentaci,
která by porušovala práva třetích osob. Zhotovitel není zároveň povinen ověřovat legálnost
textových podkladů dodaných objednatelem a nenese jakoukoli odpovědnost za takto
dodané textové podklady a právo na jejich užiti.

4.6 Při provádění Díla se objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

4.7 Při provádění Díla se obě Smluvní strany zavazují, že za účelem urychlení vzájemné
komunikace budou využívat elektronické pošty a že za účelem urychlení dodání

požadovaných dokumentů budou využívat svých vlastních prostředků nebo subjekty
poskytující kurýrní služby - vpřípadě použití těchto druhů spojení se má za to, že



povinnost učinit úkon písemně byla splněna. Formou e-mailové komunikace však nelze činit
žádné úkony směřující ke změně nebo zrušení této smlouvy.

4.8 Smluvní strany souhlasí s tím, že v případě připomínek ke kvalitě a neshodám Díla s

Projektovou specifikací, jak je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy, odstraní Zhotovitel vady
na své náklady. Nový pokyn k rozšíření Díla oproti původnímu zadání ze strany
objednavatele (tj. Projektové specifikaci), znamená vždy nový návrh, který musí být sjednán
písemně odsouhlaseným dodatkem. Smluvní strany se dohodnou na zvýšení ceny za Dílo

odpovídajicí rozšíření rozsahu Díla a dále na posunutí termínu odevzdání Díla.

Článek S

Dodání Díla ajiná ustanovení

5.1 okamžikem převzetí Díla je objednatel oprávněn s Dílem nakládat. od okamžiku
převzetí Díla objednatelem není Zhotovitel oprávněn Dílo dále pozměňovat ani nikterak do
něj zasahovat bez předchozího výslovného souhlasu či pokynu objednatele.

5.2 objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení
povinností ze strany Zhotovitele. Podstatným porušením této smlouvy ze strany Zhotovitele
se rozumí zejména prodlení s plněním jakéhokoliv závazku Zhotovitele dle této smlouvy
delší než dva (2) týdny, které není prodlením způsobeným objednatelem.

5.3 objednatel je oprávněn využívat grafickou část Díla a související obsah v neomezeném
rozsahu a ve všech režimech použití, nestanoví-li tato smlouva v čl. 8jinak. Grafická část a

související obsah Díla mohou být objednatelem dále měněny, propojovány sjinými díly
nebo začleňovány do společných děl za předpokladu, že se bude vždy jednat o výhradní
užití objednatelem (pro tyto účely se objednatelem rozumí jak objednatel sám, tak další

osoby vobchodní skupině lkoncernu/ objednatele a osoby jednající s objednatelem ve
shodě a osoby objednateli blízké) za účelem jeho vlastní prezentace, čímž se rozumí
zejména prezentace výrobků a služeb objednatele (výrobků a služeb osob výše
definovaných).

Článek 6

Vlastnické právo ke zhotovené věci, nebezpečí škody na věci

6.1 Vlastníkem Díla je od počátku objednatel. Až do okamžiku protokolárního předání /
převzetí provedeného Díla objednatelem nese Zhotovitel riziko škody vzniklé na Díle.

Nebezpečí škody přechází na objednatele převzetím řádně provedeného Díla, tj. bez
jakýchkoliv vad či nedodělků, a podpisem předávacího protokolu.

Článek 7

Ukončení smlouvy

7.1 Kromě dalších případu výslovně stanovených vtéto smlouvě mohou Smluvní strany,
resp. kterákoliv z nich, od této smlouvy odstoupit jen tehdy, pokud druhá Smluvní strana

podstatným zpusobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí
přiměřené doby nedojde k nápravě situace.

7.2 objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy dle ustanovení 52622 odst.3
občanského zákoníku.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku této smlouvy před úplným provedením a

protokolárním předáním řadně provedeného Díla dle této smlouvy Zhotovitelem objednateli
je Zhotovitel povinen vrátit objednateli věci a dokumenty, které objednatel v souvislosti se
zhotovením Díla Zhotoviteli předal, to vše do deseti (10) dnů po zániku této smlouvy.
Zhotoviteli náleží poměrná část ceny za Dílo odpovídajicí fázi rozpracovanosti Díla a úhrada

nákladu, které byly Zhotovitelem duvodně a prokazatelně vynaloženy za účelem dokončení
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Článek 8

Autorská práva k dílu

8.1 Pro případ, že při provádění Díla dle této smlouvy, dojde ke vzniku autorského díla,

zavazuje se Zhotovitel poskytnout objednateli bez zbytečného odkladu výhradní licenci

k takovému dílu, a to za níže uvedených podmínek, nebude-li smluvními stranami písemně

sjednáno jinak. Zhotovitel je povinen ziskat vlastním jménem a na svůj účet od všech autorů

zúčastněných při vytváření Díla licenci kužití Díla re'sp. jeho části vrozsahu, vněmž

poskytuje touto smlouvou licenci k užití Díla objednateli. Ustanovení předchozí věty se

nevztahuje na díla vytvořená zaměstnanci Zhotovitele ke splnění jejich povinností

z pracovně právního vztahu ke Zhotoviteli, pokud ktakovým dílům Zhotovitel vykonává

majetková autorská práva podle 5 58 autorského zákona alespoň vrozsahu licence

poskytnuté objednateli touto smlouvou. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílem a jeho
užíváním v souladu s licencí poskytnutou touto smlouvou nedojde k neoprávněnému zásahu

do jakýchkoliv práv třetích osob.

8.2 Pro případ vzniku autorského díla Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli
výhradní licenci k užití takového díla. Licence je pro níže uvedené složky Díla poskytována

v následujícím rozsahu:

a) časový rozsah: neomezený

b) teritoriální rozsah: neomezený

c) množstevní rozsah: neomezený

d) ke způsobům užití díla: ke všem známým způsobům užití díla

8.3 odměna za licenci podle čl. 8.1 a 8.2 této Smlouvyje v souladu s čl. 2.5 zahrnuta v ceně

za zhotovení Díla podle této Smlouvy.

8.4 Ustanovení tohoto článku 8 ve vztahu k licenci nezahrnuje ty části Díla, jejichž autorem

je třetí strana a které byly vytvořeny nezávisle na existenci této Smlouvy o dílo. Jedná se

zejména o hudební složku Díla nebo jiné prvky, ke kterým autorská práva vykonává nebo

spravuje třetí osoba nebo kolektivní správce (jako např. OSA nebo Intergram). Použití části
Díla podle tohoto odstavce 8.4 podléhají písemnému souhlasu objednatele, přičemž

součástí souhlasu bude i vymezení rozsahu užití a výše odměny za poskytnutá oprávnění.

8.5 Zhotovitel poskytuje Objednateli zdrojové kódy k Dílu, odměna za zdrojové kódy je
v souladu s čl. 2.5 zahrnuta v ceně za zhotovení Díla podle této Smlouvy.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

9.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu posledním ze zástupců obou

smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy. jakékoliv změny a doplňky musí být

provedeny písemnou formou a potvrzeny podpisem zástupců obou smluvních stran, jinak
jsou neplatné.

9.2 Smlouva bude ukončena splněním všech závazků obou stran dle této smlouvy.

9.3 Stane li se kterékoli ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo

nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost nebo vymahatelnost
ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují neplatné, neúčinné nebo

ahradu nákladu podle předchozí věty Zhotovitel nemá, pokud kzániku

usledku porušení právní povinnosti Zhotovitelem.

od smlouvy zustávají nedotčena ustanovení o smluvních sankcích a



nevymahatelné ustanovení nahradit novým ustanovením; znění nového ustanovení musí

odpovídat smyslu původního ustanovení a této smlouvy jako celku.

9.4 Podpisem této smlouvy Smluvní strany potvrzují, že celé plnění sjednané touto
smlouvou je plně v rozsahu jejich působnosti a kvalifikace a že jim nejsou známy žádné

překážky, která by mohly bránit plnění závazků vyplývajících pro Smluvní strany z této

smlouvy.

9.5 Zhotovitel je oprávněn používat obchodní firmu objednatele pro marketingové účely
formou odkazu v propagačních materiálech, kterými jsou pouze osobní prezentace
Zhotovitele prostřednictvím PR a referenčních listin (bez ohledu na formu těchto

propagačních materiálů nebo formujejich sdělování).

9.6 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopísech v českém jazyce a každá
Smluvní strana obdržíjedno vyhotovení této smlouvy. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze
písemnými dodatky, odsouhlasenými oběma Smluvními stranami. Právní vztahy se řídí

občanským zákoníkem. Ustanovení o postoupení části smlouvy nebo celé smlouvy je možné

pouze s písemným souhlasem obou Smluvních stran.

9.7 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření Smluvními stranami.

9.8 Smluvní strany prohlašují, že uzavírají tuto smlouvu svobodně, vážně, bezchybně,
svědomím právních následku souvisejících suzavřením smlouvy na základě platných
právních předpisů; na důkaz čehož Smluvní strany připojují níže své podpisy.

9.9 Nedílnou součástí této smlouvyjsou její přílohy:

Příloha č.1 Projektová specifikace
Příloha č.2 Timing
Příloha č.3 Rozpočet ceny za Dílo

9.10 Smluvní strany se zavazuj
smírným jednáním. V ostatních

republiky.

í veškeré spory vzniklé ztéto smlouvy řešit především
případech budou spory řešeny u obecných soudu České



Specifikace projektu Smart Prague

Předmět díla:

Vytvoření korporátní identity a manuálu projektu Smart Prague, který bude obsahovat
kreativní výstupy v PDF a v otevřených datech pro následující použití:

o Logotyp v českém i anglickém jazyce

o Manuál v českém jazyce

— Formáty (barevné variace, stupně šedé verze, barevná paleta, povolené kombinace
barev, nepovolené kombinace barev, ochranné zóny a příklady pro vše výše zmíněné)

v Korporátní fonty

0 Příklady použití loga na min. 2 komunikačních nosičích

v Licence v plném rozsahu na použití grafických výstupů



Timing projektu Smart Prague
v Vytvoření korporátní identity a manuálu projektu Smart Prague, který bude obsahovat
kreativní výstupy v PDF a v otevřených datech v následujícím časovém horizontu:

v Do středy 22. 3. 2017 budou zaslány návrhy 3 log, které objednatel posoudí a

opřipomínkuje.

o Zhotovitel zapracuje do 2 pracovních dnů připomínky objednatele

o Nejpozději do 12. dubna se uskuteční prezentace Zhotovitele vedení Magistrátu hl. města

Prahy, který je finálním schvalovatelem loga. Termín prezentace sjedná objednatel.

o Do 5 dní od zpětné vazby vedení Magistrátu hl. města Prahy Zhotovitel dopracuje a

ňnalizuje veškeré podklady nutné ke splnění smluvních podmínek.

— Následně bude kompletní dilo projektu předáno objednateli.



Scop

Dele

27h of February 2017Cllenl Name
Praha PlusCost Eslimate Valid Until
nie

Market Research & Branding Strategy
Strategy planning

Strategic Planner 15 Ki: 2 000,00 Kč 30 000,00
Project Handling (reporting lo lhe alleni, meetings. consulting ale ) Aocount Director l0 KL 900,00 Kč 9 000,00

Kč 39 000

Logolype & Basic CI Elements Development
Creative leadership

Creellve Director 9 Kč Z 000 00 Kc IB 000ldeamaking
Senior copywriter 15 Kč l 250,00 Kč 22 500

Creative execution (3 logotypes versions)
Senior M Director 16 Kc 1 000,00 Kc 1G 000

Project Handling (reporting to the dient, meetings. consulting elc ) Account Director 14 Kb 900 00 Kc 12 500
Logotyp: A Bnlc Cl Elemente Development- TOTAL

Kč G9 100

Corporate Identity Manual Development

Creative axemtlon (Typographie Manual. Logomannal) Senior An Director 44 Kb l 000,00 Kč 44000
Prajem Handling (reporting tn the client. meetings. consulting, ete ) Account Director 9 Kc 900 00 Kc 0100
Corporate Identity Manuel Development - TOTAL

Kč 52100'Thls Cosl Estlmale can be re-evalnated eller resmling the scope nl work lor agency

OVERALL COST

(VAT xcluded)

Kč 160 200

executed by hours rate total

executed by hours rate total

executed by hours rate total

e of Work | Cost Estimate: Smart Prague




