
SMLOUVA O DILO

BcA. Petľ  Holeč ek
ĺ Č o: ozsll361' DIČ : CZ} 108O16O7I
se sí dlem Bubenská I I58l17,170 00 Pľ aha 7 _ Holeš ovice
bankovní  spojení
(dále jen ,,autor") na stľ aně jedné

ű

Institut postgraduální ho vzdělávání  ve zdravotnictví
ICO: 00023841, DIC: C200023841
se sí dlem Ruská 24l2l85,100 05 Pľ aha 10

kteľ ý zastupuje:  MUDr. I ľ ena Maří ková, MBA, řęditelka
(dále jen ,,objednatel") na straně dľ uhé

uzavřeli ní ž e uvedené ho dne, měsí ce a ľ oku tuto

smlouvu o dí lo

I . Předmět smlouvy

Autor se touto smlouvou a zapođ mí nek v ní  stanovených zavazuje vytvořit pro objednatele autoľ ské
dí lo a udělit mu k tomuto dí lu výhradní  licenci. objednatel se zavazujetouto smlouvou a za podmí nek
v ní  stanovených dokonč ené  dí lo od autoľ a pŤ evzí t, výhľ adní  licenci k dí lu přijmout a zaplatit za to
autoľ ovi odměnu podle té to smlouvy.

I I . Zhotovení  dí la

2.1. Autor se zavazuje pro objednatele vytvořit 1 1 audiovizuální ch vzdé lávací ch videí , stopáž  cca
15 až 30 min. na jedno video' zaűč ,elemvyuž ití pľ ostřednictví m webových stránek objednatele
(dále jen,'webcasty") při respektování  těchto poŽadavků  objednatele:  Po formální  stľ ánce bude
výsledek splňovat modeľ ní  tľ endy výukových videí . Tęchnické  specifikace masterů  _ obrazový
záznam bude poří zen na minimalĺ ě 2 kameľ y ve vysoké m ľ ozliš ení , min. ľ ozliš eni obrazu 1920
X 1080 (Full HD), zvuk stereo. Jazyková vęrze č eská. Lokace: i) vmí stě zadavatele
vpľ ostoľ ách Hotelu ILF' Budějovická 15, Praha 4 (8 videí ), ii) v ordinaci praktické ho lé kaře,
dětské ho praktické ho lé kaře a v lé kárně v Praze (3 videa).

2.2. obsahové  scé náře jednotlivých webcastů  vývoří  objednatel a přeđ á autoľ ovi nejpozději
v termí nu do 18. I I . 2022.
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2.3. Autoľ  se zavazuje obstaľ at vš e potřebné  pľ o řádné  vývoření  diIa, zejmé na:

- Technický (bodový) scé nář

- Zajiš tění  profesionální ho výľ obní ho š tábu

- Zajiš tění  kompletní  techniky pro natáč ení

- Zají š tění  obrazové  a zvukové  postprodukce

- Výľ oba finální ch masteľ ů  dle specifikace zadavate| e

Autorje povinen obstarat veš keľ á potřebná výhľ adní  oprávnění  ve pľ ospěch objeđ natele k už ití

webcastů  nebo jejich č ástí  ďnebo jakýchkoliv pľ vků  v něm obsaŽených vš emi způ soby uŽití  dle

autorské ho ztlkonapo dobu autorskopľ ávní  ochrany ve vš ech zemichsvěta bez množ stevní ho a

technologické ho omezení .

2.4. Termí n realí zace: listopad - pľ osinec 2022

Termí n dokonč ení  dí la

(dodání  a schválení  zadavatęIemvš ech masterů  webcastů ):  do 31. 12.2022

2.5 Autoľ  se zavazuje vytvořit aŤ ádně dokonč ené  dí lo předat objednateli ve výš e

dohodnuté m termí nu. Předpokladem dodľ Žení  teľ mí nu dokonč ení  je předání  scé nářů  ze strany

objednatele řáđ ně a vč as. Dí lo je řádně dokonč eno, splňuje-li po stľ ánce umělecké , technické ,

svým ľ ozsahem a po stľ ánce obsahové  pož adavky objednatele deť rnované  touto smlouvou.

2.6. Dí lo bude odevzdáno v digitální  podobě na datové m nosič i USB ve formátu MP4' a to

najednou nebo pojednotlivých č ástech, nejpozději vš ak v poslední  den lhů ty pľ o vytvoření  dí la.

2.7. Autor se zavazuje vytvořit dí lo osobně.

I I I . Licence

3.1 .

3.Ż.

J.J.

3.4.

3.5.

3.6.

-).t.

Vlastnické  pľ ávo k hmotným substľ átů m, nanichž je dí lo zachyceno, pÍ echázi na objednatele

okamŽikem j  ej ich převzeti obj ednatelem.

Autor poskytuje objednateli licenci ke vš em moŽným způ sobů m využ ití  đ í Ia, jež  povaha dí la

připouš tí .

Autoľ  poskytuje objednateli licenci k dí lu na dobu trváni svých majetkových pľ áv'

Autoľ  poskýuje objednateli licenci k dí lu pľ o jeho už itinat;zemi celé ho světa.

Autor poskyuje objednateli licenci pľ o neomezený poč et už ití  dí Ia.

Autoľ  poskytuje objednateli licenci k dí lu pro jeho už ití  ve vš ech jazykových mutací ch.

Autoľ  poskytuje objednateli licenci k dí lu jako licenci výhĺ adní . objednatelnení  povinen dí lo

už ivat.

Autoľ  touto smlouvou svoluje ke zveřejnění  dí la' jeho ú pľ avám, jakož  i ke spojení  dí la s j iným

dí lem nebo zaŤ azení m đ í la do soubomé ho dí la.
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3.9. objednatel je opľ ávněn udělit podlicenci k đ í lu bez předchoziho souhlasu autoľ a. objednatel je
oprávněn postoupit licenci k dí lu třetí  osobě bez předchoziho souhlasu autoľ a.

3.l0. Smluvní  strany si ujednaly,ž e zato autorovi ĺ ęnálęž i dodateč ná odměna.

IV. odměna

4.I . Autoľ ovi nź tlež í  za zhotovení  dí la audělení  výhľ adní  licence kdí lu jednoľ ázová odměna.
odměna autoľ a se stanoví  dohodou smluvní ch stľ an na základě předloŽené ho ú plné ho ľ ozpoč tu,
který tvoří  přĺ lohu č . 1 té to smlouvy, ve výš i 462.700,00 Kč  (slovy: č tyři sta š edesát

dva t isí c sedm set korun č eských) cęlkem za vš echny č ásti dí la. Tato č ástka nezahmuje daň
zpÍ iđ ané  hodnoty (DPH) v zákonem stanovenó výš i.

4.2. odměna je splatná najednou po dokonč ení  a předání  celé ho dí la (vš ech jeho č ástí ). odměna je
splatná bezhotovostně převodem na bankovní  ú č et autora uvedený v záhlavi té to smlouvy, ato
do patnácti (15) dnů  ode dne vystavení  faktuľ y objednateli. odměna je uhĺ azena dnem
připsání m celé její  č ástky na bankovní  ú č et autoľ a.

4.3. Smluvní  stľ any si výslovně dojednaly, Že v odměně autoľ ajsou zahrnuty veš keľ é  náklady autora
vzniklé  mu v souvislosti se zhotovení m dí la.

V. Prohláš ení  autora

5'1. Autor prohlaš uje, ž e đ í Io vývořené  na záklađ ě té to smlouvy je pů vodní  anezávislé . Autor
pľ ohlaš uje, Že poskýnutí m licence podle té to smlouvy nebyla poľ uš ena ani omezena ž ádná
práva třetí ch osob. Autor dále pľ ohlaš uje, Že k vývoření  dí la a poskytnutí  licence k němu není
zapotŤ ebi udělení  souhlasu třetí ch osob.

5.Ż. Autor pľ ohlaš uje' ž e ke dni předání  dí la objednateli nebylo dí lo zveřejněno, ani k němu autoľ
neudělil licenci třetí  osobě.

5.3. Autor si je vědom skuteč nosti, Že pokud by se někteľ é  zjeho výš e uvedených pľ ohláš ení
ukazalo jako nepľ avdivé ' nese plnou odpovědnost za veš keré  pří padné  š kody azajejichnáhĺ adu
v plné  výš i.

YI . Záv ěr eč ná ustanovení

6.I . Autoľ  bere na vědomí  povinnost objednatele zveřejnit tuto smlouvu v plné m zněni v Registru
smluv vedené m Ministerstvem vnitľ a Č R na základě zź lkonač ,.34)lŻu5 Sb., zákon o ľ egistľ u

smluv. Autor prohlaš uje, ž e ž áđ ná č ást té to smlouvy není  obchodní m tajemství m.

6.2. Tato smlouvanabýváplatnosti dnem podpisu obou smluvní ch stľ an a ú č innosti dnem zveřejnění
v registľ u smluv d\e zákona č ,. 34012015 Sb', o ľ egistľ u smluv, není -li ve smlouvě stanoveno
pozděj š í  datum ú č innosti.

6 .3 . Smluvní  strany pľ ohlaš uj í , Že pokud se podmí nkami té to smlouvy na zák| adě vzt| emné  dohody
ří dily j iž  ode dne dojednání  obsahu té to smlouvy' budou veš keľ á vzájemná plnění  poskytnutá

ode dne dojednání  obsahu té to smlouvy do dne nabytí  ú č innosti té to smlouvy považ ována za
plnění  poskýnutá dle té to smlouvy.
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6.4. Tuto smlouvulze měnit, doplňovat nebo ruš it pouze foľ mou vzestupně č í slovaných pí semných

dodatků  podepsaných oběma smluvní mi stranami.

6.5. Smluvní  stľ any se dohodly, Že veš keré  dohody uěiněné  před podpisem té to smlouvy a v její m

obsahu nezahmlÍ é  pozbývaji dnem podpisu té to smlouvy platnosti.

6.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotovení ch s platností  oľ iginálu, z nichž  po jednom

(1) vyhotovení  obdrŽí  kaž ďáze smluvní ch stĺ an.

6.7. Tato smlouva se ří dí  č eským právní m řádem, zejmé na zákonem č ,.89l20I2 Sb., obč anským

zákoní kem, a zákonem č ,. I2l l 2000 Sb., autoľ ský m zź konem, v platné  m znění .

6.8. obě smluvní  stľ any pľ ohlaš ují , ž e si tuto smlouvu přeđ  její m podpisem přeč etly' s její m

obsahem souhlasí , na dů kaz č ehož  připojuj í  své  podpisy.

Pří loha č . 1 *  Rozpoč et projektu - ú plný

V Praze dne
4 ł ą . L\ć-z Y Praze dne 0S. 11.2022

BcA. Petr Holeč ek Maří ková, MBA' ředitelka

lr.lsliiut
I lostgrao1 1r' l1llho vzděiárzánĺ

Vť  lU1'ć .1V(Jtnicfuĺ

ĺ 0O 05 
'i: ĺ ] ľ "]B"i,ilska 85
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Výroba webcastů  - uýuková videa
Mzov pť oJeKu /  ProJect Í 'al

RozPoč ET PRoJEKTU t Budget oÍ  the proJect

Přosĺ m vyplňujt pouŻ. oż n.č .ná polc. /  Pleose Í lu tn htqhlt$hted ĺ lelds only,

Poč ot eplzod /  lrunó r o|  eplsodes 
' ' 

'r, (vstupnĺ  náktady rozpoč továny na

Dé lkrl Dulation :ä  min srt vil/ cřatedry

směnný kun í  e,ú o l Exchange rde l euro 25'00 Kč  vere l versrü

epizod)11

prľ n ĺ olrč ĺ x

13,10'2o2Ż
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