
DOHODA o spolupráci

Tuto Dohodu o spolupráci uzavřely následující smluvní strany:

1) Obchodní firma:

Sídlo:
E.ON Distribuce, a.s.

České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 37001

28085400IČO:

Zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772

Zastoupená: panem Zdeňkem Bauerem, předsedou představenstva

a panem Pavlem Čadou, členem představenstva

na straně jedné

(dále jen „ECD")

a

Statutární město Prostějov

Sídlo: nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

IČO:00288659

Zastoupené: Mgr. Jiří Pospíšil, náměstek primátorky

na straně druhé

(dále jen „Partner")

Článek I.
Preambule

Obě smluvní strany chtějí zrealizovat grafické ztvárnění fasády zděných trafostanic v majetku ECD:

- zděná trafostanice, umístěná na adrese E. Valenty na pozemku p.č. 5736/47, k.ú. Prostějov

- zděná trafostanice, umístěná na adrese Švýcarská na pozemku p.č. 6083/44, k.ú. Prostějov

Tato dohoda specifikuje podmínky této spolupráce.

1.1.

Článek II.
Pravidla spolupráce

2.1. ECD zrealizovala na své náklady opravu a základní nátěr fasády trafostanice.

2.2. Partner zrealizuje na své náklady grafický návrh (resp. jinak zajistí nebo zprostředkuje jeho předání ECD)
a grafické ztvárnění fasády trafostanice.

2.3. Práce budou provedeny nejpozdějí do 15.6.2018 Partner bude ECD informovat o konkrétním termínu,
kdy bude provádět vlastní práce při malbě na fasádu. Po dobu realizace bude na místě zástupce ECD,

který před zahájením práce provede poučení pracovníků partnera o pravidlech spolupráce a BOZP.
Partner se v odůvodněných případech bude řídit jeho pokyny, včetně případného příkazu k opuštění
pracoviště např. v případě nějaké mimořádné události

2.4. Při realizaci malby na fasádu se bude Partner řídit těmito pravidly:

a. Nátěrem nebudou nijak zakryté bezpečnostní a výstražné tabulky na objektu a to včetně
označení názvu trafostanice a jejího čísla a včetně loga společnosti E.ON. Nadále budou
zřetelné vstupy do objektu trafostanice.

b. Na pracovišti platí zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, není
povoleno ani pod jejich vlivem na pracoviště vstupovat nebo je na pracoviště vnášet.

c. Trafostanice bude uzamčená, veškeré práce budou pouze zvnějšku z prostoru běžně
přístupnému veřejností.



d. Partner po ukončení prací uvede okolí trafostanice do původního stavu a odstraní vzniklý
odpad.

Partner vykonává veškeré práce na své riziko a zodpovídá za škody či případné úrazy svých pracovníků,
které by při práci vznikly.

Touto dohodou nevzniká žádné straně nárok na jakékoli finanční plnění čí odškodnění. Veškeré náklady,
které vznikly, nebo vzniknou některé ze smluvních stran při realizaci spolupráce dle této dohody, si nese
v plné výši ta smluvní strana, která je vynaložila.

Partner bere na vědomí, že ECD jako vlastník trafostanice, na jejíž fasádě bude dle této dohody
realizován grafický návrh a grafické ztvárnění, není ze strany Partnera nijak omezena v dalším zacházení
s nátěrem fasády, tzn. (bez ohledu na případná autorská práva ke grafickému návrhu, resp. grafickému

ztvárnění trafostanice) že fasáda může být kdykoli bez jakýchkoli omezení natřena znovu, a to na základě
rozhodnutí ECD.

Partner se zavazuje, že užitím grafického návrhu dle této Dohody (bude-li tento grafický návrh, resp.
grafické ztvárnění fasády, jež má dle této Dohody zajišťovat Partner splňovat znaky díla podléhajícího

ochraně díe zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
změně některých zákonů - autorský zákon - ve znění pozdějších předpisů -dále jen „autorský zákon")
nemůže dojít k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani k jinému porušení právních předpisů, a

že případné majetkové nároky třetích osob byly vypořádány. Partner rovněž odpovídá za škodu vzniklou
v souvislostí s uplatněním práv třetích osob.

Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že grafický návrh, resp. grafické ztvárnění, je dílem dle
autorského zákona, a Partner je jeho autorem, poskytuje tímto Partner ECD a ECD získává oprávnění k
výkonu práv duševního vlastnictví vztahujících se k dílu, a to v rozsahu uvedeném níže. ECD od Partnera

zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem ztvárnění na fasádu trafostanice veškerá majetková
práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence"). Licence je v takovém

případě udělena jako nevýhradní ke všem způsobům užití takového díla ve smyslu ust. § 12 a násl.
autorského zákona a k účelu, který vyplývá z této smlouvy, neomezená územním či množstevním

rozsahem a způsobem užití, přičemž ECD není povinna ji využít. Licence je udělena na dobu trvání
majetkových práv k takovému dílu. Smíuvní strany dále sjednávají, že ECD je podle této smlouvy
oprávněna bez souhlasu Partnera poskytnout třetí osobě sublicenci, tedy právo k užiti díla. Partner dále
podpisem této smlouvy souhlasí s případným postoupením licence či její části třetí osobě ve smyslu
ustanovení § 2364 občanského zákoníku. Smluvní strany výslovně sjednávají, že licence se ECD poskytuje
bezúplatně.

Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že grafický návrh, resp. grafické ztvárnění je dílem dle
autorského zákona, a Partner není jeho autorem, zavazuje se Partner poskytnout ECD bezúplatně
sublicenci ve stejném rozsahu, v jakém mu byla udělena licence autorem (třetí osobou), resp. zavazuje
se umožnit či zprostředkovat ECD nabytí licence bezúplatně přímo od příslušného autora grafického
návrhu, resp. grafického ztvárnění fasády trafostanice (třetí osoby).

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

Tato Dohoda může být ukončena jednostranně jakoukoli ze smluvních stran písemným prohlášením,
doručeným druhé straně.

Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o
registru smluv.

Smluvní strany sjednávají, že Partner zašle informaci ECD o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech originálech stejného právního významu, po dvou pro každou
Smluvní stranu.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po jejich
vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.



3.7. Oprávnění zástupci smluvních stran potvrzují správnost znění této Dohody svými vlastnoručními podpisy.

3.8. O uzavření této dohody rozhodla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů, Rada města Prostějova na schůzi konané dne 03.04.2018 usnesením č. 8334

4i 4V £) l'h <- dne 2018 V Prostějově dne 5.4.2018

Za ECD: Mgr. Jiří Pospíšil,

náměstek primátorky

Za Partnera:

Zdeněk Bauer


