Smlouva o dílo
Smluvní strany:
Objednatel :
Město Kopřivnice
se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
IČ: 00298077, DIČ:
zastoupené Ing. Josefem Jalůvkou, starostou Města Kopřivnice
Zhotovitel:
Miroslav Hofmann
Bytem (sídlem) Obránců míru 400, 742 21 Kopřivnice
IČ 63049937, DIČ CZ6511040734
uzavírají tuto
smlouvu o dílo:
I.
Předmět díla
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vyhotovit pro objednatele audiovizuální dílo Kopřivnice Město očima pamětníků. Dva 4dílné cykly o městě Kopřivnici v proměnách času, na základě
vzpomínek pamětníků. Stopáž jednoho dílu bude minimálně 15 minut.
Zhotovitel se zavazuje dodat každý 4dílný cyklus takto:
•

1x DVD VIDEO v českém jazyce s těmito atributy:
o authoring s grafickým menu rozděleným dle jednotlivých cyklů, vše bude připraveno
k lisování (nebo „vypalování“ v duplikátorech)

•

1x DATOVÉ DVD (BD) one layer se samostatnými soubory jednotlivých dílů ve formátu
MPEG 2 připravené k vysílání v regionálních televizních společnostech a s grafikou k
potisku nosiče a přebalu v datech vyžadovaných komerčními tiskárnami

2. Zhotovitel se zavazuje, že bude postupovat objektivně a nestranně a bude pracovat s profesionální
pečlivostí.
3. Výběr témat, respondentů a forma zpracování je výlučně věcí zhotovitele.
II.
Cena díla
1. Za zhotovení díla dle článku I této smlouvy bude zhotoviteli zaplacena cena díla ve výši 432 000 Kč
včetně DPH. Tato cena je stanovena jako maximální.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli první zálohu ve výši 150 000 Kč včetně DPH do 15 dnů
od podpisu smlouvy a druhou zálohu ve výši 150 00 Kč včetně DPH po předání prvního 4dílného
cyklu. Zbývajících 132 000 Kč včetně DPH uhradí objednatel po předání druhého 4dílného cyklu.
Částky jsou splatné na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura je splatná do čtrnácti dnů od
doručení faktury objednateli.
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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:
a. - první 4dílný cyklus nejpozději do 30.11.2014
b. - druhý 4dílný cyklus nejpozději do 30.11.2016
3. Pokud bude dílo zhotoveno v dřívějším termínu, bude i finanční plnění připsáno k tomuto termínu.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý
i započatý den prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
IV.
Ostatní ujednání
1. 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.
2. 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.
3. Nabyvatel oprávnění tvořící součást výše uvedené licence může
poskytnout třetí osobě (podlicence).

zcela nebo i z

zčásti

4. Zhotovitel má právo na uvádění svého autorství při užití předmětu díla a má také právo na použití
všech snímků k nekomerčním účelům vlastní prezentace.
5. 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.
6. Pokud není cena díla zaplacena zhotoviteli celá a v řádném termínu, zavazuje se objednatel zaplatit
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
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. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny se řídí Zákonem
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve zněních pozdějších předpisů.
9. Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze oboustranně podepsaným písemným dodatkem.
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10. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu. Každá ze smluvních
stran obdrží po dvou originálech.
11. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Kopřivnici dne

Město Kopřivnice
objednatel

Miroslav Hofmann
zhotovitel
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