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uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
Z586 Zákona č. 89/2012 Sb., V platném Znění, takto:

M tníci

Město Mělník,

se sídlem Městského úřadu náměstí Míru

1,

276 01 Mělník,

00237051, daňové i.č. CZ00237051,
zastoupené MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou
identifikační číslo

dále jen ,,objednatel",

Martin Mojžíš, umělecký fotograf a grafik, se sídlem
atelier (korespondenční adresa)
DIČ CZ7304070279,
účtu
dále jen ,,zhotovitel".
čísıø

Předmět Smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá
ve Zhotovení uměleckých fotografií interiérů a exteriérů Mělnického zámku, kostela svatých Petra a Pavla v Mělníku a radnice Mělník, které budou následně využity pro zpracování autorské umělecké monografie o Mělnickém Zámku, kostele Svatého Petra a Pavla a
radnici Mělník (dále jen ,,dílo") a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou

cenu

díla.

fotografií zmíněných památek je předmětem smlouvy vytvofotografií míst ve výše zmíněných objektech; tato místa zvolí
výtvarně/dokumentárních
ření
objednatel. Podrobný Seznam těchto míst včetně jejich přesné lokalizace se objednatel zavazuje dodat zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy.

Kromě autorských uměleckých

i

Objednatel se zavazuje vytvořit a dodat zhotoviteli v elektronické podobě textovou část díla.
Kompletní redigované texty se objednatel zavazuje dodat zhotoviteli nejpozději dva měsíce
před termínem dokončení tiskového pdf (deset měsíců od podpisu smlouvy). Po šesti měsících od podpisu smlouvy začne zhotovitel vytvářet úvodní schéma publikace, kde budou náhledy fotografiíjako inspirace a osnova pro tvorbu textů.
Zhotovitel se zavazuje vytvořit grafický návrh obálky a vnitřních stran díla, sazbu 100 vnitřních
stran + 4 stran obálky, tiskové pdf CMYK pro ofsetový tisk a předtiskovou přípravu.
Zhotovitel se zavazuje doporučit vhodnou tiskárnu pro tisk a knihařské zpracování díla a dohlédnout osobně na tisk u tiskových strojů.
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel
dále potvrzuje, že je držitelem všech oprávnění a autorizaci potřebných pro realizaci díla

v souladu

S

obecně závaznými zákonnými podzákonnými předpisy.
i

Objednatel se zavazuje vytvořit zhotoviteli veškeré podmínky pro zdárnou tvorbu díla, pověřit konkrétní osoby k součinnosti při tvorbě díla, zajistit volný vstup a povolení k fotografování
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v nádvořích a interiérech předmětných objektů, povolení k vjezdu a parkování u objektů
apod.
Fotografie dle článků 2.1 a 2.2 této smlouvy

budou zhotoveny V následujícím rozsahu: 100

fotografií.

Čas a Způsob plnění
bude provedeno v termínu:

Dílo

3.1.1.

zahájení

3.1.2.

dokončení

díla:

bezprostředně po uzavřenítéto smlouvy,

a předání díla:

do 12 měsíců po podpisu této Smlouvy.

V

případě zpoždění textové části, rozsáhlých korektur v
být tento termín posunut adekvátně těmto prodlevám.
Dílo je

dáno

považováno

dílo

v souladu

za
s

již

zalomených stránkách apod. může

dokončené a objednatel je povinen je převzít, bylo-li objednatelí přepožadavky této smlouvy a dále v souladu S obecně závaznými právními

předpisy, bez Zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami.

Cena díla
Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na Kč 197.000,-- (slovy jedno sto
devadesát sedm tisíc korun českých) bez DPH a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné kvytvoření díla, javv
kož přimerený zisk zhotovitele.
i

Tisk díla a veškeré související práce (knihařské apod.) bude tiskárna fakturovat přímo objednatelí. Zhotovitel na vyžádání objednatele zajistí cenovou kalkulaci tisku po vzájemném sta-

novení přesné specifikace
Zpracování apod.)

díla (formát,

K ceně bude připočtena daň

z

počet stran, papír, vazba, dokončování, knihařské

přidané hodnoty ve výši sazby platné ke dni zdanitelného plně-

I

ľll.

Veškeré vícepráce, méně práce, Změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány
v souladu S ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací objednatelem výslovně vyžádány, (resp. objednatelem písemně odsouhlaseny) včetně jejich ocenění. Pokud
zhotovitel provede některé Z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

Platební

podmínky

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli zálohu na cenu díla ve výši Kč 98.500,-- + DPH, a to
na základě Zálohové faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednatelí. Zhotovitel je
oprávněn vystavit Zálohou fakturu bezprostředně po uzavření této smlouvy.

Cena

díla je

splatná po dokončení

(faktury) objednatelí a

díla, a to ve lhůtě 14 dnů od doručení daňového dokladu
bude zaplacena formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele

uvedený v záhlaví smlouvy.

Zhotovitel je kvystavení a odeslání daňového dokladu dle předchozího článku této smlouvy
oprávněn nejdříve první následující den po dni, kdy bylo dílo považováno za dokončené ve
smyslu ustanovení článku 3.3 této smlouvy.
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Způsob převzetí díla

předmět díla předá zástupci objednatele (vedoucí odboru školství a kultury MÚ
Mělník) vtermínu dle čl. 3.1 této smlouvy formou písemného předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky, a to tak, že:

Zhotovitel

6.1.1.

bude zhotovitelem předáno
V elektronické podobě na k tomuto účelu vhodném nosiči dat, a to tak, aby mohlo být
předmětné

dílo

+ tiskové

(fotografie

bez dalšího použito ktisku, přičemž
součinnost

Objednatel není povinen k převzetí
zjevné vady či nedodělky.

pdf

díla)

k převzetí díla

poskytne objednatel nezbytnou

pokud toto obsahuje v okamžiku převzetí jakékoliv

díla,

Autorská práva
všem

Zhotovitel poskytuje objednateli tímto licenci ke

dílům, vytvořeným na základě této

Smlouvy.
Licence je udělována jako licence výhradní, a to k následujícím
díla,

především tedy

rozmnožování,

7.2.2

rozšiřování originálu

7.2.3

půjčování originálu nebo rozmnoženiny,

7.2.4.

vystavování originálu nebo rozmnoženiny,

7.2.5

sdělování díla veřejnosti:

kteréhokoli

nebo rozmnoženiny,

jeho přenos,

7.2.5.1

provozování

díla živě a

7.2.5.2

provozování

díla ze

7.2.5.3

vysílání díla rozhlasem,

7.2.5.4.

vysílání díla televizí,

7.2.5.5

přenos rozhlasového vysílání

7.2.5.6

přenos televizního vysílání

7.2.5.7

provozování rozhlasového vysílání

7.2.5.8

provozování televizního vysílání

je

užití

k:

7.2.1

Objednatel

Způsobům

záznamu

díla,

díla,

oprávněn poskytnout podlicenci

Objednatel není povinen

a jeho přenos,

díla,

díla.

třetí

osobě.

licenci využít.

Licence podle této smlouvy není omezená místem a objednatel je opravnen majetkova prava
vyplývající Z licence využívat mimo území České republiky.
i

Licence podle této smlouvy je časově omezená na dobu trvánı majetkových prav zhotovitele
Licence podle této smlouvy není omezená co do množství.
Účastníci se dohodli na tom, že

odměna

za poskytnutí licence dle clanku 7 1 teto

součástí sjednané ceny díla uvedené v článku 4.1 této smlouvy
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8.

Smluvní Sankce

8.1.

Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla nebo S odstraněním vady díla
sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 0,15% denně Z celkové ceny díla Za prvých 30 dnů
prodlení, dále pak 0,3% denně Z celkové ceny díly za každý další Započatý den prodlení.

8.2.

Započtení smluvní pokuty oproti fakturovaným Částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za plnění závazků Z této smlouvy, není přípustné. Smluvní pokuta musí být uplatněna vystavením faktury.

8.3.

Pokud není V ostatnich ustanoveních smlouvy řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nijak nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. Účastníci této smlouvy dále výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského Zákoníku a
Sjednávají, že ujednáním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není nijak dotčeno právo
účastníka na náhradu škody vzniklé Z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta
vztahuje.

9.

Veřejnoprávní povinnosti účastníků

9.1.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Mělník
2.5.2018

číslo

298/2018 Ze dne

.

9.2.

má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b)
zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, S nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají
povinnému zveřejnění postupem a Za podmínek podle tohoto zákona.
Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel
i

9.3.

Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění této smlouvy
včetně všech příloh bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona
č.340/2015 Sb., o registru smluv, v platném Znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., o registru
vv
smluv a umoznuje bezplatný dálkový přístup.

9.4.

Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené vtéto

smlouvě nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu Za informace, které nelze poskytnout
nebo Zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy
Zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném Znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 Zákona Č.
21/1992 Sb., o bankách, v platném Znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a O bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a uděluji svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9.5.

Objednatel se zavazuje Zaslat tuto smlouvu Správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této
smlouvy.

10.

Závěrečná ustanovení

10.1

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu

10.2.

Je-li

oběma

účastníky.

některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či Stane-li
se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud Z povahy, obsahu nebo Z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, ne-

473_2018_ Smlouva o

dílo foto

Mojžíš.docx

l

Strana 5/5
l

l

l

vyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Účastníci se pro
tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvv
vyssí možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.

10.3
10.4.

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského Zákoníku. V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy.
Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená S uzavřením této
Smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo Z nich nejednal v tísni ani za jednostranně nevý-

hodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí S ním
a na důkaz toho smlouvu podepisují.

možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních

10.5

Tuto smlouvu
ných dodatků.

10.6

Zhotovitel prohlašuje, že na sebe dle ustanovení § 1765 odst. 2
ně přebírá nebezpečí Změny okolností.

10.7

Tato Smlouva
vyhotovení.

je

je

uzavřena ve dvou vyhotoveních,

Z

stran ve

formě

občanského zákoníku výslov-

nichž každý Z účastníků obdrží po

jednom

za

V Mělníku

curad Mikeš
starosta města Mělník

číslova-

Martin

ıvıvDv.

j

*
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