Návrh Smlouvy o dílo
Smluvní strany:
Objednatel :
Město Kopřivnice
se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
IČ: 00298077, DIČ: 00298077
bankovní spojení: ČS, a. s., Nový Jičín
číslo účtu: 1767241349/0800
zastoupené Ing. Josefem Jalůvkou, starostou města Kopřivnice
Zhotovitel:
Miroslav Hofmann
Bytem (sídlem) Obránců míru 400, 742 21 Kopřivnice
IČ 63049937, DIČ CZ6511040734
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 163301350/0300
uzavírají tuto
smlouvu o dílo:
I.
Předmět díla
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vyhotovit pro objednatele audiovizuální dílo – film k 90.
narozeninám paní Dany Zátopkové. Jednotlivé kapitoly filmu se budou věnovat Emilu Zátopkovi, Běhu
rodným krajem Emila Zátopka a především životním etapám, úspěchům a zájmům paní Dany Zátopkové.
Ve filmu vystoupí sportovní a jiné osobnosti, které jsou paní Daně blízké.
2. Film bude natočen v širokoúhlém formátu 16:9 FULL HD (1080p) a dodán 1x na BlueRay disku ve
formátu Full HD a 1x na DVD disku ve formátu DVD VIDEO včetně potisku, a to v termínu do 14 dnů od
dokončení Filmu včetně datového souboru ve formátu pdf s grafikou připravenou k potisku nosiče
a papírového přebalu (kartónová pošetka, kapsa)

II.
Cena díla
1. Za zhotovení díla dle článku I této smlouvy bude zhotoviteli zaplacena cena díla ve výši 100 000 Kč
včetně DPH. Tato cena je stanovena jako maximální.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli zálohu ve výši 50% z celkové ceny díla do 14 dnů od podpisu
smlouvy. Zbývajících 50% uhradí objednatel po dokončení díla a předání objednateli. Částka je splatná
na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura je splatná do 14 dnů od doručení faktury objednateli.

III.
Doba plnění
1. Splněním povinnosti zhotovitele se rozumí řádné dokončení díla dle článku I. a jeho předání objednateli.
O předání díla a jeho převzetí objednatelem strany sepíší protokol o předání a převzetí.
2. Řádně zhotovené dílo bude objednateli předáno nejpozději do 10. 9. 2012.
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IV.
Ostatní ujednání
1. Objednatel je oprávněn požadovat od zhotovitele v průběhu realizace filmu informace o stavu plnění
tvorby filmu a provedených pracích. Zhotovitel je povinen objednateli tyto informace v přiměřené lhůtě
poskytnout.
2. Převzetím díla objednatelem od zhotovitele přechází na objednatele vlastnictví k dílu a výhradní
oprávnění k výkonu práva dílo užít, tedy všechna práva spojená s užitím díla, tzn. právo na
rozmnožování díla, právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla, právo na pronájem originálu
nebo rozmnoženiny díla, právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla, právo na vystavování
originálu nebo rozmnoženiny díla, právo na sdělování díla veřejnosti dle §12 autorského zákona
č. 121/2000 Sb., v platném znění. Oprávnění dílo užít uděluje zhotovitel objednateli bezúplatně.
3. Územní rozsah licence není omezen územím České republiky, tzn. že objednatel je oprávnění daná licencí
využívat po celém světě. Časový i množstevní rozsah licence nejsou ničím omezeny.
4. Nabyvatel oprávnění tvořící součást výše uvedené licence může zcela nebo i z zčásti poskytnout třetí
osobě (podlicence).
5. Zhotovitel má právo na uvádění svého autorství při užití předmětu díla a má také právo na použití všech
snímků k nekomerčním účelům vlastní prezentace.
6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla zahrnuje i nutné a účelně vynaložené náklady zhotovitele, které
mu vznikly v souvislosti se zhotovováním díla dle předmětu této smlouvy a tato cena je konečná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že pokud při zhotovení díla použije dílo jiného autora, je k tomu oprávněn, tak, že
toto oprávnění není v rozporu s body 2 a 3, článku IV. této smlouvy.
8. Závazkový vztah upravený touto Smlouvou a vztahy ve Smlouvě výslovně neupravené, avšak z ní
vyplývající nebo s ní související se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
9. Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze oboustranně podepsaným písemným dodatkem.
10. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Každá ze smluvních stran
obdrží po jednom originále.
11. Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.
12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V

dne

V

Ing. Josef Jalůvka
starosta města Kopřivnice
za objednatele

dne

Miroslav Hofmann
zhotovitel
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