
SMLOUVA O VYTVOŘENÍ A UŽITÍ DÍLA

TUTO SMLOUVU UZAVÍRAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY:

Kongresové centrum Praha, a.s.
se sídlem: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 63080249
DIČ: CZ63080249
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3275
zastoupeno: Ing. Lenkou Žlebkovou, Obchodní a marketingovou ředitelkou

(dále jen „Objednatel“)

na jedné straně

a

Fast 2 Simple s.r.o.
se sídlem / bytem: Krč, Antala Staška 2027/77, Praha 4 ‚ 149 00
IČO: 04843274
zapsána v v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 25. února 2016, oddíl C 254155
zastoupeno: Ing. Lukášem Rubešem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

na druhé straně

(dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Objednatel má zájem o návrh nové korporátní identity, čímž se rozumí návrh nového loga a
aktualizace všech stávajících grafických materiálů, kterými se nyní Objednatel prezentuje na
veřejnosti, a vytvoření jednotného a kompletního manuálu korporátní identity;

fB) Objednatel za shora uvedeným účelem zahájil poptávkové řízení;

(C) Zhotovitel byl na základě uvedeného poptávkového řízení vybrán jako uchazeč s nejvhodnější
nabídkou;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. Závazek k vytvoření Díla

1.1. Zhotovitel se Objednateli zavazuje, že za podmínek, uvedených vtéto smlouvě pro
Objednatele

(a) vytvoří návrh nového loga v několika barevných variantách (barevné, černobílé,
omezená barevnost, negativ) pro použití v různých vizuálních kontextech a na
různých materiálech;
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(b) vytvoří propagační slogan či slovní spojení vyjadřující identitu a činnost
Objednatele

(c) vytvoří kompletní soubor materiálů a předmětů pro prezentaci Objednatele vůči
veřejnosti - různá média —tištěné materiály, elektronická a webová prezentace,
návrhy a vzory inzerce, bannerů, propagačních předmětů:

(i) pozvánka na tiskové konference, semináře, veletrhy, společenské akce ve
formátu A4, DL

(ii) katalog zařízení
(iii) brožura Objednatele v Čj a AJ
Civ) plakát o službách Objednatele ve formátu Al
(v) nabídkové listy (konferenční balíčky) a informační factsheet (karta

kapacit)
fvi) floor plány
(vii) roll-up ve formátu 85 x 200
(viii) obecná tištěná inzerce Objednatele v Čj a AJ
(ix) specifická inzerce/reklama do českých a zahraničních MICE časopisů pro

jednotlivé produkty a služby
Cx) různé formy bannerů pro on-line reklamu (ČR i zahraničí)
(xi) desky ve formátu A4
(xii) papírové tašky ve formátu B4
(xiii) hlavičkový papír ve formátu A4
(xiv) vizitky oboustranné, ve 2 jazykových mutacích ve formátu 90 x 50 mm,

eventuálně návrh jiného formátu
(Xv) komplimentky formát DL
(xvi) layout pro prezentaci v PowerPointu
(xvii) obrandováníflash disků
(xviii) návrh domovské stránky webových stránek www.kcp.cz a grafické

rozčlenění stránky
(xix) návrh vizuálu pro navigační/informační systém v interiérech celé budovy

Objednatele i pro externí navigační/orientační systém v okolí
Objednatele (parking, návozové trasy) - definování písma, použití
piktogramů (toalety, exit, parking, únikový východ, požární klapky, šatna,
café, jídelna, pokladna, šipky, úschovna zavazadel, dětský koutek,
emergency, schodiště, eskalátory, výtahy, bezbariérový přístup, stojíte
zde,)

(Plnění zhotovitele dle či. 1.1 písm. a) až c) dále jen jako „Dílo“)

Specifické a technické požadavky na jednotlivé části Díla budou upřesněny s vybraným
Zhotovitelem při podpisu smlouvy.

1.2. Zhotovitel se Objednateli dále zavazuje, že

(a) bude respektovat v rámci technických možností též pokyny Objednatele, udělené
v souladu s touto Smlouvou,

(b) formou licence udělí Objednateli práva k užívání Díla,

(c) předá Objednateli nosiče dat, na kterých je Dílo zachyceno — identitu nosiče
Objednatel potvrdí podpisem identické kopie nosiče, čímž na něj přechází
vlastnické právo k takovým nosičům,
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1.3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo a předat Objednateli nosiče dat dle Čl. 1.2. písm. Cc)
této smlouvy nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

1.4. Objednatel se Zhotoviteli zavazuje od něj řádně vytvořené Dílo převzít, užívat jev souladu
s udělenou licencí a zaplatit za jeho vytvoření a za splnění dalších povinností Zhotovitele
dohodnutou cenu.

2. Licenční práva

2.1. Zhotovitel prohlašuje, že je autorem Díla a je oprávněn k výkonu majetkových autorských
práv k Dílu, tedy k udělení licence kjeho užití v rozsahu dále uvedeném. Zhotovitel
prohlašuje, že na Díle neváznou práva třetích osob neslučitelná s licencí a právy udělenými
podle této smlouvy. V případě, že se kterékoliv z prohlášení uvedených v ustanoveních čI.
2.1. této smlouvy ukáže být nepravdivým či neúplným, zavazuje se Zhotovitel uspokojit
veškeré nároky třetích osob uplatněné vůči Objednateli z důvodu neoprávněného užití
Díla a nahradit Objednateli veškerou škodu, která mu v důsledku nepravdivosti těchto
prohlášení vznikla.

2.2. Zhotovitel uděluje Objednateli výhradní licenci k užití Díla, resp. těch autorských děl, která
má pro Dílo podle této smlouvy vytvořit či zajistit, tedy

ta) k návrhu loga dle čI. 1.1 písm. fa) této smlouvy,

(b) k propagačnímu sloganu či slovnímu spojení dle či. 1.1 písm. (b) této smlouvy,

Cc) k souboru materiálů a předmětů pro prezentaci Objednatele dle Čl. 1.1 písm. (c)
této smlouvy,

fd) k databázi obsažené v Díle za předpokladu splnění požadavků dle 88 a 88a
zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění,

a to pro účely užití v rámci marketingové a obchodní propagace Objednatele, formou
elektronického i hmotného zpřístupňování Díla veřejnosti, jakož i pro účely užití formou
zpřístupňování Díla veřejnosti v rámci tištěné prezentace Objednatele, a to na celou dobu
trvání autorských práv k Dílu bez územního a množstevního omezení takového
zpřístupňování Díla.

2.3. Objednatel je oprávněn Dílo užívat v rozsahu a způsobem odpovídajícím jeho potřebám,
samostatně či 5 jinými díly a prvky, jakož i Dílo upravovat (zpracovávat či jinak měnit).
Objednatel není bez souhlasu Zhotovitele oprávněn Dílo ani části Díla podlicencovat jiné
osobě nebo práva k užití Díla nebo částí Díla převést třetí osobě. Zhotovitel je oprávněn
Dílo užít s uvedením jména Zhotovitele i bez tohoto uvedení.

2.4. Objednatel je oprávněn Dílo užívat ode dne, kdy bylo Dílo předáno Objednateli dle Čl. 1.2.
písm. fc) této smlouvy.

2.5. Zhotovitel není oprávněn Dílo převést nebo licencovat třetí osobě.

2.6. Je-li výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je předmětem práv průmyslového
vlastnictví, avšak dosud nebyl přihlášen k ochraně, na základě přihlášky dosud nebyl
zapsán či udělen anebo se jeho zápis nevyžaduje (dále jen „Nezapsané předměty
průmyslových práv“), převádí Zhotovitel na Objednatele touto smlouvou k okamžiku
předání Díla, resp. příslušných součástí Díla, veškerá práva na Nezapsané předměty
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průmyslových práv. Objednatel je oprávněn zejména, nicméně ne výlučně, Nezapsané
předměty průmyslových práv přihlásit k ochraně na území České republiky i v jiných
teritoriích a neomezeně je i po jejich zápisu využívat na území celého světa včetně České
republiky. Úhrada za převod práv dle tohoto článku je zahrnuta v ceně Díla.

3. Cena Díla

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za plnění poskytnutá dle této smlouvy.

3.2. Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu dle či. 3.1 této smlouvy na základě faktury vystavené
Zhotovitelem se splatností 14 dnů od jejího doručení Objednateli. Zhotovitel je oprávněn
vystavit fakturu až poté, co splní poslední z povinností podle Čl. 1 a předá Objednateli
poslední z nosičů dat dle či. 1.2 písm. (c) této smlouvy. Předání a převzetí mezi
zhotovitelem a objednavatelem bude písemné a stvrzeno podpisy obou smluvních stran.
Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v
platném znění, a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V
případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní budou uvedeny
nesprávné údaje dle této smlouvy, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její
splatnosti Zhotoviteli. Do doby odstranění vad faktury a jejího řádného vystavení a
předání Objednateli není Objednatel v prodlení se zaplacením ceny. Vystavením nové
(opravené) faktury běží nová lhůta splatnosti.

3.3. Zaplacením ceny Díla jsou vypořádány veškeré finanční nároky Zhotovitele za plnění
poskytnutá na základě této smlouvy.

4. Následné změny Díla

4.1. Případnou spolupráci stran na změně Díla či jinou spolupráci Smluvních stran po předání
Díla upraví samostatná smlouva.

5. Součinnost Objednatele

5.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli veškerou Zhotovitelem vyžádanou
součinnost; taková součinnost je základním a nezbytným předpokladem pro řádné plnění
povinností Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel je zejména povinen;

(a) zajistit účast zástupců Objednatele na pracovních schůzkách se Zhotovitelem;

fb) spolupracovat se Zhotovitelem, zejména mu včas zodpovídat jeho dotazy,
poskytovat požadované podklady, konzultace apod.

6. Odborná péče

6.1. Zhotovitel je povinen plnit své závazky z této smlouvy s odbornou péčí, dbát zájmu
Objednatele, řídit se při plnění závazků z této smlouvy zákony i dalšími obecně závaznými
předpisy a písemně upozornit Objednatele na případnou nesprávnost jeho pokynů,
nedohodnou-li se smluvní strany pro každý konkrétní případ jinak.

7. Odstoupení od Smlouvy

7.1. Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, jestliže druhá
Smluvní strana podstatným způsobem poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy a
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vadný stav nenapraví do týdne ode dne, kdy byla na porušení a možnost odstoupení první
Smluvní stranou písemně upozorněna.

2. Sankce

8.1. V případě prodlení Zhotovitele s nepeněžitým plněním podle této Smlouvy má Objednatel
vedle vlastního plnění též právo na náhradu škody, kterou v důsledku plnění utrpěl, a
smluvní pokutu ve výši 0,1% ceny Díla za každý den prodlení.

8.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla podle této Smlouvy má Zhotovitel
nárok na úroky z prodlení v zákonné výši.

9. Mlčenlivost

9.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností souvisejících
s touto smlouvu či se zájmy druhé Smluvní strany. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje
na případy, kdy

(a) předmětná skutečnost je obecně známa a v obecnou známost vešla bez zavinění
příslušné Smluvní strany, nebo

fb) existuje zákonná povinnost sdělit příslušnou skutečnost soudu nebo jinému
státnímu orgánu.

9.2. Součástí povinnosti mlčenlivosti je povinnost Smluvních stran učinit vše, co lze spravedlivě
požadovat, aby skutečnosti povinností mlčenlivosti chráněné, nevešly ve známost
nepovolané osoby.

10. Komunikace

10.1. Objednatel pověřuje níže uvedené osoby kjednání podle této smlouvy:

Jméno: xxx
Adresa: xxx
Tel: Xxx

E-mail: xxx

Jméno: xxx
Adresa: xxx
TeI: xxx
E-mail: xxx

10.2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn údaje uvedené v či. 10.1. této
Smlouvy jednostranně měnit.

10.3. Zatímco operativní komunikace mezi Smluvními stranami probíhá pomocí e-mailů, musí
být veškeré formální komunikace realizovány doporučeným dopisem. V takovýchto
případech musí být případná komunikace e-mailem potvrzena tímto způsobem.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších
předpisů, pokud jde o části smlouvy zřizující licenci; v ostatních částech se řídí zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
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11.2. Práva a závazky ztéto smlouvy mohou být měněny pouze písemnou formou na základě
dohody obou Smluvních stran; projevy vůle jednotlivých Smluvních stran nemusí být na
téže listině.

11.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze
Smluvních stran.

Seznam příloh:
Příloha č. 1 — Prohlášení zhotovitele ve vztahu k zaměstnaneckému dílu
Příloha č. 2—Technická specifikace díla

V Praze dne 23. 6. 2017

Ing. Lenka Žlebková Ing. Lukáš Rubeš
Obchodní a marketingová ředitelka Jednatel
Kongresové centrum Praha, a.s. Fast 2 Simple s.r.o.
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