
SMLOUVA 0 Dl'LO
A 0 POSKYTNUTÍ OPRÁVNĚNÍ K JEHO UžlTÍ

uzavřená  podle § 2586 a   podle § 2358  a  násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1
Smluvní strany

1.            Správa silnic olomouckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem:                                              Lipenská 753/120,  779 00   0lomouc,
zapsaná v obchodním  rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Ostravě,  v oddíle Pr.,  vložka  100 dnem  14.11.2002

í€8toupena.                                       7nogg6Poe3tá:m  Foltýnkem,   řed,telem organ,zace
DIČ:                                                            CZ70960399
vykonávající právo hospodaření se svěřeným  majetkem Olomouckého kraje na základě zřizovací
listiny č.j.  H-325/2002 ze dne 28.2.2002 a jejích dodatků

(dále jen „objednatel``)

2. lng. Arch. Petr Šimr   Ph.D.
se sídlem:
lčo:
DIČ:

(dále jen „zhotovitel"),

Sedlecká 105,  26712 Loděnice Jánská
87762048
CZ8312221929

Článek 2
Předmět smlouvy

1.     Předmětem    smlouvy   je   závazek   „zhotovitele"    provést    pro   „objednatele"    za    podmínek
dohodnutých  dle znění této  Smlouvy o dílo  a všech jejích  příloh  v  podobě činností dále v této
smlouvě    specifikovaných    vsouvislosti    s přípravou,    realizací    a    deinstalací    výstavy    ze
stavebnice  LEGO®  s názvem  „Svět  kostiček®`  (dále  jen  „expozice").   Seznam  tématických
celků  a solitérních  exponátů je  uveden samostatné tabulce  přílohy Č.1  této smlouvu  společně
s  pojistnými  hodnotami.

2.     Předmětem    smlouvy   je   závazek   „zhotovitele"    provést   pro   „objednatele"   za    podmínek
dohodnutých  dle znění této  Smlouvy o dílo  a všech jeji.ch  příloh  v  podobě činnosti  dále v této
smlouvě specifikovaných  v souvislosti  s přípravou,  realizací a deinstalací jednotlivých  herních
zón  dětské  herny ze  stavebnice  LEGO®  (dále jen  „dětská  herna").  Seznam  náplně  herních
zón  a  herního  mobiliáře zapůjčeného „zhotovitelem" je  uveden  samostatné tabulce  přílohy  Č.
1  této smlouvu  společně s pojistnými  hodnotami.

3.    Výčet  úkonů  spojených  s   Předmětem  této  smlouvy  je  podrobně  specifikován  v  metodice
aktivit,   které  jsou  uvedeny  v  jednotlivých  oči.slovaných  přílohách  této  smlouvy.  Tyto  přílohy

jsou   striktně   určeny   osobám   oprávněným   jednat   v   jednotlivých   pracovních   zařazeních
„objednatele".
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4.    Znění   této   Smlouvy   o   dílo   je   určeno   za   účelem   úprav   a   připomínek   pouze   osobám
oprávněným jednat ve věcech smluvních a ekonomických.

Článek 3
Doba plnění, předání a převzetí Předmětu smlouvy

Umístění výstavy:

Termi'n transportu do-:

Termín  instalace:
Výstava potrvá:
Termín deinstalace:
Termi'n transportu:

Dílo zahmuie následuiící činnosti:

3.1  Příprava výstavy:

3.2  Propagace výstavy:

3.3  Dovoz expozice:

Místo  nakládky:
Místo vykládky:

3.4  lnstalace:

3.5  Deinstalace:

3.6 0dvoz expozice

Komplexní    metodika    aktivit    spojených    s    přípravou    výstavy    do
procesu  zahájení  instalace  v  prostoru  „objednatele"  bude  uvedena  v
Přílohách   č.   4  a   bude   určena   přednostně  osobám  oprávněným  v
úkonech  přípravy výstavy.

Komplexní    metodika    aktivit    spojených    s    výrobou    propagačního
materiálu  k výstavě je uvedena v Přílohách č.  5 a  určena přednostně
osobám   oprávněným  v   úkonech  výroby   propagačního   materiálu   k
výstavě a propagace výstavy.

Dovoz zajistí 18. 06. 2022 v dopoledních hodinách:

lnstalaci   exponátů   zajistí   osobně   „zhotovitel"   výstavy   na   vlastní
náklady  ve  dnech  18.  -19.  06.  2022  již  na  ze  strany  „objednatele"
připraveném    expozičním    mobiliáři;    vycházejícím    z    individuálního
návrhu    prostorového    řešení   expozice   vypracovaného   ze   strany
„zhotovitele",    poskytnutého    „objednateli"    nejpozději    14    dní    před
dovozem expozice.

Odvoz   do   další   instituce   zajistí   „zhotovitel"   dne    16.    10.    2022   v
odpoledních  hodinách.  Protokol  o  vrácení  Předmětu  smlouvy    bude
nedílnou  součástí   legitimního   ukončení   procesu   předání   Předmětu
smlouvy.



Článek 4
Cena díla a platební podmínky

4.1  Cena  díla:

4.2  Finanční úhrada:

Článek 5
Práva, povinnosti a závazná stanoviska Objednatele

1.   

2.     

3.     „Objednatel"   se   zavazuje,   že   veškeré   úkony   relizované   ze   své   strany   splni'   ve   smluvně
avizovaných termínech a případné časové prodlevy „zhotoviteli" sdělí bezodkladně.

4.     „Objednatel"   odpovídá   za   jakékoliv   poškození,   znehodnocení,   zkázu   nebo   ztrátu   Předmětu
smlouvy,   ať   už   vznikly  jakýmkoliv   způsobem,   až   do   výše   celkové   Částky   pojistných   hodnot
expozice,   uvedené  v   Příloze  č.   1   této   Slouvy  o  dílo.   „Objednatel"  je   povinen   vzniklou   škodu
uhradit.

5.     Hmotná   odpovědnost   za    náplň    Předmětu    smlouvy   vzniká   okamžikem    podpisu    Protokolu
uvedeného   v   Při.loze   Č.   2      této   Smlouvy   o   dílo   a   trvá   až   do   okamžiku   podpisu   Protokolu
uvedeného v Příloze Č.  3   této Smlouvy o dílo.
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Článek 6
Práva, povinnosti a závazná stanoviska Zhotovitele

1.     „Zhotovitel"  se  zavazuje,  že  „objednatel"  poskytne  v  avizovaných  smluvních  termínech  všechny
podklady,   metodiky   úkonů   a   instrukce   nezbytně   nutné   pro   realizaci   všech   úkonů   ze   strany
„objednatele"  spojených s přípravou a  realizací  Předmětu smlouvy.

2.     „Zhotovitel"  prohlašuje,  že  se  řádně  seznámil  se  způsobem  zabezpečení  objektu  objednatele  a
tento považuje pro účely výstavy svých exponátů za vyhovující a dostačující.

Článek 7
Vlastnické právo a poskytnutí oprávnění k užití díla

1.     „Zhotovitel"  prohlašuje,  že  „objednatel"  je  oprávněn  jakékoliv  dílo,  které  bude  předmětem  plnění
dle  této  smlouvy  (pokud   bude   naplňovat  znaky  autorského  díla)   užít  způsobem   a  v rozsahu
k naplněni'  smyslu   a   účelu  této  smlouvy  a  že  vůči  objednateli   nebudou   uplatněny  oprávněné
nároky  majitelů  autorských  práv  či  jakékoli  oprávněné  nároky jiných  třetích  osob  v  souvislosti  s
užitím  díla.

1.     Licence k oprávněním objednatele dle Článku 6 odst.  1  se sjednává jako bezúplatná.

2.     Touto  smlouvou  se  nemění  vlastnictví  a  všechna  další  práva  k  souboru  exponátů  vzniklá  přede
dnem  uzavření této smlouvy.

2.     Veškerá  majetková  práva  a  užívací  práva  na jakékoliv  výsledky,  resp.  jakékoliv  výstupy  činností
„zhotovitele" dle smlouvy,  přecházejí na „objednatele" v okamžiku jejich  předání „objednateli".

3.     „Zhotovitel"  je  povinen  uspořádat  si  své  právní  vztahy  s autory  autorských  děl  a  práv  tak,  aby
splnění    poskytnutí    nebo    převodu    práv   nebránily   žádné   právní    překážky.    „Zhotovitel"    není
oprávněn   k provedení   jakýchkoliv   právních   úkonů   omezujících   užití   díla   „objednatele"   nebo
zakládajících   jakékoliv   jíné   nároky   zhotovitele   nebo   třetích   osob   než   jaké   jsou   stanoveny
smlouvou.

4.     „Objednatel"  je  povinen  respektovat osobnostní  práva  autorská  a  zdržet  se  užití  díla  způsobem
snižujícím  hodnotu díla a dodržovat právo  na autorské označení.

5.     „Zhotovitel"   se  zavazuje,   že   po  dobu  trvání  smlouvy  a   i   po  jejím   skončení,   bude   dodržovat
mlčenlivost o všech  informacích, jež mohou  mít charakter obchodního tajemství,  kdy se zavazuje,
Že tyto informace nesdělí,  nebo nezpřístupní žádné třetí osobě.

6.     „Objednatel"   odpovídá  za   to,   Že   bez  souhlasu   „zhotovitele"   nebudou   exponáty  výstavy   Svět
kostiček® poskytnuty třetí osobě a  po dobu  užívání  nedojde ke změně sjednaného účelu  užití ani
ke změně výstavní plochy expozice.

7.     „Objednatel"  není  oprávněn  měnit  název  výstavy,  ani  jinak jednat  v  rozporu  s  ujednáním  v  této
Smlouvě.

8.     „Objednatel"  se zavazuje,  že údaje uvedené v této Smlouvě a ve všech  Přílohách této Smlouvy o
dílo  neposkytne  třetí  osobě  a  zachová  mlčenlivost  i  o  obsahovém  a  duševním  obsahu  projektu
Svět kostiček®,  na který se vztahuje ochranná registrační známka a autorská práva.

9.     V  při'padě  statutu  zveřejnění  finálního  znění  Smlouvy  o  dílo  do   Registru  smluv  si   „zhotovitel"
vyhrazuje   právo   na   uveřejnění   Smlouvy   bez   všech   Příloh   této   Smlouvy   o   di'lo,   které   jsou
duševním vlastnictvím „zhotovitele" a je tak chráněno před  plagiátorstvím třetí strany.



Článek s
Ostatní závazky a smluvní pokuty

1.     V   případě   nedodržení   data   splatnosti   uvedeného   na   faktuře   bude   „objednateli"   ze   strany
„zhotovitele"  účtována smluvní  pokuta ve výši 0,5 % z částky za  každý započatý den  prodlení.

2.     V případě  nedodržení  termínu   instalace,   deinstalace  a  odvozu  expozice  bude  „zhotoviteli"  ze
strany  „objednatele"  účtována  smluvním  pokuta  ve  výši  0,5  °/o  z ceny  díla  za  každý,   byt'  i  jen
započatý den prodlení,  pokud  pochybení nevzniklo na straně „objednatele".

Článek 9
0statní ujednání

1.     Smluvní  strany  se  dohodly,  Že  tato  smlouva  může  být  měněna  nebo  rušena  pouze  v  písemné
formě a po vzájemné smlouvě stran.  Jednotlivé změny ve smlouvě budou řazeny ke smlouvě jako
Dodatek  Č.  X  od  počáteční  Číslice  "1"  vzestupně  v  platnosti  od  data  podpisů  obou  dotčených
stran.

2.     Tato   smlouva   byla  vyhotovena  ve  dvou   stejnopjsech,   z nichž   po  jednom   obdrží   objednatel   i
zhotovitel.

3.     Tato smlouva  nabývá  účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4.     Tato   smlouva   pozbývá   účinnosti   dnem   předání   souboru   exponátů   ze   strany   „objednatele"
odpovědnému  zástupci  „zhotovitele",  které  bude  stvrzeno  podpisy  oběma  dotčenými  stranami  v
Protokolu  o vrácení.  Finanční plnění,  pojistné plnění v  případě škodní  události a závazky  plynoucí
ze smlouvy po podpisu  Protokolu o vrácení  budou vyrovnány v plné výši dle stanov této smlouvy.

5      %;:Š,kařjvnoeuřečšůné  touto  Smlouvou  Se  řídí  Zákonem  č   89/2012  Sb.,  občanský  zákoník  a piatnou

6.     Dle   nařízení   Evropského   parlamentu   a   Rady   /EU/   č.   2016/679,   o   ochraně   fyzických   osob
v souvislosti se zpracováním osobních  údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice
95/46/ES  (  dále jen  „GDPR)  objednatel jako  správce  osobních  údajů  zhotovitele,  lng.  arch.  Petra
Šimra,    Ph.D.,    odpovídá   za   jejich    ochranu    a    garantuje   jejich    zpracování    sodpovídajícím
technickým a organizačním zabezpečením.

7.     „Zhotovitel",  lng.  arch.  Petr Šimr,  Ph.D.,  tímto  prohlašuje,  Že osobní  údaje,  které  mu  byly  předány
„objednatelem",  zpracovává  a  spravuje  v  souladu  s  nařízením  Evropského  parlamentu  a  Rady
/EU/  č.  2016/679,  o  ochraně  fyzických  osob  v souvislosti  se  zpracováním  osobních  údajů  a  o
volném  pohybu  těchto  údajů  a  zrušení  směrnice    95/46/ES    (dále  jen  „GDPR"),  že  zpracování
takovýchto osobních  údajů  probi'há s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením,  a
dále prohlašuje,  že odpovídá za ochranu takovýchto osobních  údajů.

8.     Tato  smlouva  byla  uzavřena  svobodně  a  vážně  a  odpovídá  pravé  vůli  účastni'ků,  kteří  na  důkaz
s celým jejím obsahem  připojují své vlastnoruční  podpisy.


