
Smlouva o dílo
dle § 2586 a naši. zákona é. 89, 2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen "Smlouva")

Článek I.
Snduvní strany

l. Obec Psáry
sídlem: Dolní Jirčany, Pražská 137, 252 44 Psáry
IČO: 00241580
(dále jen "Objednatel")

2. Radovan Válek

IČO: . 87614995
sídlem: Stranice, Jiříkovského 260/20, 602 00 Brno-stred
(dále jen "Zhotovitel")

Článek II.
Předmět smlouvy

l. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést dílo (dále jen "Dílo") dle Přílohy A
Smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při zhotovování Díla výhradně dle pokynů Objednatele
(zejména pi. Vlasty Málkové a Mgr Jany Koutné). Zhotovitel bude průběh plněni Díla
pravidelně konzultovat s Objednatelem vjeho sídle. Zhotovitel bude předkládat
Objednateli tiskové náhledy Díla po částech určených Objednatelem.

3. Zhotovitel provede Dílo a předá je Objednateli do 4. 10. 2017.

4. Dílo se považuje za předané, je-li prosté vad a nedodělků, a to i drobných, které nebrání
užívání Díla. O předání Díla sepíši smluvní strany předávací protokol.

5. Veškeré podklady pro zhotovení Díla, zejména fotografie a listiny, které Objednatel
předá Zhotoviteli na písemné potvrzení osobné v sídle Objednatele je Zhotovitel povinen
Objednateli vrátit nejpozději v den předáni Díla, jinak také do tn dnů od doručení výzvy
Objednatele k jejich vráceni, a to osobně v sídle Objednatele.

6. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na dílo ode dne řádného předáni díla v délce 24
měsíců.

Článek III.
Licence

l. Vzhledem k tomu, že Dílo je dílem autorským, poskytuje Zhotovitel Objednateli k Dílu
licenci na jeho užití (dále jen .. Licence").
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2. Licence se poskytuje jako výhradní, tedy Zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci k
Dílu třetí osobě. Zhotovitel taktéž není oprávněn sám výkonu práva, ke kterému udělil
Licenci.

3. Objednatel není povinen Licenci využít.

4. Objednatel může oprávněni tvořící Licenci, či jeho část poskytnout třetí osobě zcela nebo
zčásti a může Licenci postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti. Objednatel o tomto není
povinen Zhotovitele informovat.

5. Zhotovitel poskytne Objednateli při předání Díla veškeré podklady a informace potřebné
k výkonu Licence.

6. Zhotovitel nemá zájem na utajeni podkladů a sděleni k Dílu před třetími osobami.

7. V případě zániku Licence Zhotovitel nepožaduje Dílo vrátit.

8. Zhotovitel je oprávněn Licenci vypovědět, jen v pnpadě závažného porušení Smlouvy ze
strany Objednatele.

9. Objednatel je oprávněn upravit či jinak změnit označení autora Díla. Objednatel je
oprávněn Dílo i jeho název upravit či jinak měnit.

10. Uzemní a množstevní rozsah Licence je neomezen.

11. Licence se poskytuje na dobu neurčitou.

12. Zánikem Objednatele přechází práva a povinnosti z Licence na jeho právního nástupce.

13. Licence zahrnuje oprávněni:

a) užívat Dílo v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi
způsoby užití, v neomezeném rozsahu;

b) využívat znalostí o Díle k obchodním účelům;

c) modifikovat Dílo;

d) rozmnožovat Dílo; rozmnožování zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin
přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli
prostředky a v jakékoli formě; a rozšiřovat rozmnoženiny Díla;

e) poskytovat Dílo dalším stranám, zejména jej pronajímat, půjčovat, zpřístupnit
nebo jinak sdílet.

14. Vlastnické právo k Dílu, resp. Licenci nabývá Objednatel dnem předání Díla.

Článek IV.
Smluvní odměna

l. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za jeho plněni dle Smlouvy smluvní odměnu
ve výši 69. 000, - Kč (dále jen "Smluvní odměna") s tím, že 50% této Smluvní odměny
připadá na odměnu za zhotovení Díla a zbylých 50% na odměnu za poskytnutí Licence.
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2. Ke Smluvní odměně nebude přiúčtována DPH, neboť Zhotovitel není plátce DPH.

3. Objednatel se zavazuje uhradit Smluvní odměnu na základě daňového dokladu
Zhotovitele (dále jen "Faktura").

4. Zhotovitel je oprávněn vystavit Fakturu po předání Díla Objednateli. Doba splatnosti
Faktury činí 30 dnů od data doručeni Faktury Objednateli.

Článek V.
Smluvní pokuty

l. Pro případ neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy se stanovují následující
smluvní pokuty:

(a) při prodlení Zhotovitele s předáním Díla uhradí Zhotovitel Objednateli 1. 000, - Kč
za každý započatý den prodlení;

(b) při prodlení Zhotovitele s vrácením podkladů poskytnutých Objednatelem
(fotografie, jeden list dokumentu apod.) uhradí Zhotovitel Objednateli l .000,- Kč
za každý započatý den prodlení s vrácením každého jednotlivého podkladu;

(c) prohlásí-li Objednatel, že nevrátí předané podklady, nebo je nevrátí do 30 dnů od
doručení výzvy Objednatele, či předání Díla, je povinen uhradit Zhotoviteli
jednorázovou smluvní pokutu 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ (fotografie,
jeden list dokumentu apod. );

(d) při prodleni Objednatele s úhradou Smluvní odměny uhradí Objednatel
Zhotoviteli 0, 1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

2. Smluvní strany jsou oprávněny vedle smluvní pokuty požadovat v plné výši i náhradu
škody, která vznikne v důsledku porušeni povinnosti, jejíž splnění je smluvní pokutou
zajištěno.

3. Smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od doručení jejich písemného uplatnění pnslušné
smluvní straně.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

l. Objednatel může odstoupit od Smlouvy, poruši-li Zhotovitel podstatným způsobem své
povinnosti, zejména pokud bude Zhotovitel v prodleni s předání Díla, či vrácením
předaného podkladu o více než 30 dní.

2. Smluvní strany máji vzájemnou oznamovací povinnost o všech skutečnostech, které by
mohly ohrozit řádný výkon práv a povinností plynoucích ze vztahu založeného Smlouvou.
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3. Bude-li některé z ustanovení Smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, nemá tato
skutečnost vliv na platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a
smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit ustanovením, které je mu co do
smyslu a účelu nejbližší.

4. Tuto Smlouvu je možné změnit pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

5. Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv, zajistí Objednatel.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném pnstupu k informacím. Zhotovitel
souhlasí, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě bez výjimky byly poskytnuty
třetím osobám na jejich vyžádáni a uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv.

8. Nedílnou součástí Smlouvy je příloha A - Specifikace Díla.

Psáry, dne ZJ. ). /LSI:I- Psáry, dne 7 R -D7- 2D17

/ /\^
^

Radovan Válek (ec Psáry
lasta Málková
istostarostka

Schváleno usnwenim ............. Cia,!

Obce Psáry S, ,................. cl. 8|j.?..-M?..,

zedne.... 28"1.....20^ af,u^/\
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Příloha A - Specifikace Dfla

Grafické práce - Kronika o historii obce

grafické zpracování knihy a důkladná retuš a úprava fotografií a dokumentů

Podrobný popis zakázky:

Barevnost 4/4

Formát cca 250 listů publikace 230 X 315 mm čistý, na výšku
Přebal knihy bude přiměřeně větší - šitá vazba V8, kašírovaný přebal, matné lamino
Sazba se bude upravovat

Rejstřík- šířka - navrhnout dle zadaného rozměru publikace
Sazba do bloku - dva sloupce - šířka sloupce - navrhnout dle zadaného rozměru
publikace
Font písma - např. Optima CE
Font titulků - např. ITC Korinna CE

Obrazové předlohy
Skenování - zostření - zostření obrysů u nekvalitních fotografií
cca 500 kusů černobílých historických fotografii - tónovat do barvy sépie
Archiválie 50ks (historické dokumenty, Živnostenské listy, osobni doklady)
Obrazové barevné fotografie - historické i současné - cca l 50 kusů
Scan fotografií na 300 dpi
Spojující grafický prvek - vytvořit z fotografie "řezby sloupu"
Důkladná retuš a úprava fotografii
Grafický návrh obálky z dodaných podkladů

Rukopis
V elektronické podobě - Microsoft Word.

DTP Studio provede kompletní zpracování celé publikace, skenováni dokumentů a
vytvoří tiskové PDF

Zhotovitel zašle v dostatečném předstihu před tennínem předání Díla:

návrh čtyř tiskových stran vč. fotografií a grafický návrh obálky z dodaných podkladů
- text k fotografiím pro ukázku jakýkoliv, později bude upraven
- Vzorové fotografie budou zaslány v pnloze

Psáry, dne 2^^-. 2i9-7; Psáry, dne ? 8 -07- 2017

'//^ /

Radovan Válek
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