Autorská smlouva o dílo a licenční smlouva
I. Smluvní strany
Zadavatel ................................
sídlo: .........................................
IČ: .............................................
DIČ: ..........................................
zastoupené: ...............................
(dále jen „Zadavatel“)
a
jméno: Libor Balák
bydliště: ................................
datum narození: ....................
RČ: ........................................
DIČ: .......................................
IBAN: ....................................
(dále jen „Autor“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s právními předpisy platnými a
účinnými na území České republiky tuto smlouvu o dílo podle § 631 občanského zákoníku č.
40/1964 Sb. dle § 46 a § 61 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
II. Předmět smlouvy
Autor pro Zadavatele ve smyslu autorského zákona a v souladu se zadáním vytvoří ...(počet
slovem)...(počet číslicí).... níže specifikovanou/(é) barevnou/(é) rekonstrukční malbu/(y) pro
....účel užití díla a zadavatel....

III. Rozsah předmětu plnění
1.

Součástí předmětu plnění je/(jsou) barevná/(é) obrazová/(é) rekonstrukce
..........................popis zadání díla....... (dále jen Dílo). Bude/(ou) provedena/(y)
kombinovanou technikou na papíře (tempera kombinovaná s akvarelem...olej) jako
předloha/(y) pro další zpracování ve velikosti vhodné pro přefocení s vysokým rozlišením.

2.

Podklady k práci budou předány Autorovi včas tak, aby mohl bez prodlení vytvořit
daný/(é) obraz/(y). Tento/(tyto) bude/(ou) v přípravné fázi několikrát přefocen/(y) a
zaslán/(y) Konzultantovi k připomínkám a doladění.

3. Délka přípravné fáze se odvíjí od termínu zadání Díla a termínu jeho odevzdání a tvoří
první jednu třetinu časové rozvahy Díla. V této době je Zadavatel (Konzultant) povinen
poskytnout Autorovi veškeré informace a požadavky potřebné k práci na Díle a Autor je
povinen v přípravné fázi konzultovat se Zadavatelem (Konzultantem) jeho připomínky.

4. Zástupcem Zadavatele je pro účely této smlouvy ....................... jako odborný konzultant.
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IV. Termín plnění
Dílo bude předáno Zadavateli do ..........................

V. Odměna
1.

Odměna za Dílo v rozsahu této smlouvy činí celkem ........................ korun českých
(.......................,-Kč). Tato cena je za dodržení všech podmínek smlouvy cenou konečnou.

2. Odměna za Dílo a udělenou licenci k němu je rozdělena na zálohu a konečné vyúčtování.
Výše zálohy je ve výši 1/3 z celkové výše sjednané odměny a bude vyplacena při zahájení
práce.
Konečné vyúčtování bude vyplaceno neprodleně po náležitém předání Díla a převzetí dle
čl. IV této smlouvy.
3. Autor se zavazuje zajistit zdanění autorské odměny dle příslušných daňových předpisů.

VI. Vlastnictví Díla a udělení licence
1. Vlastnictví originálů Díla přechází podpisem protokolu o předání a převzetí Díla a
zaplacením sjednané jednotlivé odměny za Dílo na Zadavatele.
2. Autor uděluje Zadavateli licenci a to po celou dobu trvání majetkových autorských práv,
bez územního omezení.
3. Autorova osobnostní práva k Dílu zůstávají nedotčena. Autor podpisem této smlouvy
svoluje ke zveřejnění, úpravám, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jehož
vydavatelem je .................................
4. Autor může používat i po předání Díla Zadavateli digitální kopie Díla v nízkém rozlišení
pro vlastní prezentační ukázky. Při takovém použití musí uvést .....zadavatele........... jako
vlastníka originálů Díla.

VII. Závěrečná ustanovení
1. V případě, že Autor nedodrží termín plnění, má Zadavatel právo účtovat Autorovi smluvní
pokutu ve výši 1% z celkové dohodnuté odměny za každý den prodlení.
2. Cena může být navýšena Autorem, pokud se práce na Díle v důsledku dalších požadavků
na úpravu Díla Zadavatele po ukončení konzultační fáze prodlouží tak, že nebude schopen
dodržet termín plnění.
Za každý den práce navíc si autor účtuje 1% z celkové dohodnuté odměny.
2. Tato smlouva, jakož i veškeré vztahy touto smlouvou založené, včetně vztahů výslovně
neupravených, se řídí právními předpisy České republiky.
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3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně a to vzestupně číslovanými dodatky.
4. Případná neplatnost některého ujednání této smlouvy nemá vliv na neplatnost celé
smlouvy, je-li takové neplatné ujednání oddělitelné od ostatního obsahu této smlouvy.
5. Smluvní strany se zavazují, že takové ujednání nahradí neprodleně ujednáním novým,
které bude v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území ČR a bude podle
možnosti vystihovat účel jednání původního.
6. Tato smlouva má tři (3) strany, je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2)
obdrží Zadavatel a jeden (1) Autor.
7. Tato smlouva představuje úplnou dohodu obou smluvních stran a nabývá účinnosti
okamžikem podpisu smluvních stran.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na
důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují níže své podpisy.

V .......................... dne ..........................

V ........................ dne ..................................

.........................................
Zadavatel

..........................................
Autor
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