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Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: 
Ý) 
. arch. Petr Machar 

se sídlem Brdlíkova 287/1d, 15000 Praha 5 
ıć:10ı78e60 
(dále jen „ZhotoviteI") 

El 

Město Lysá nad Labem 
se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 
ıčz00239402 
DIČ: CZ00239402 

zastoupené: lng. Karel Otava, starosta města 
(dále jen „0bjedrıate|") 

(Objedrıatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana" a společně jako „Smluvní strany") 

uzavřely tuto 

SMLOUVU O DÍLO A PŘEVEDENÍ AUTORSKÝCH PRÁV K DÍLU 
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ve 
spojení S § 12 odst. 1 zákona Č. 121/2000 Sb., autorského Zákona, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen ,,Smlouva") 

PREAMBULE: 

Vzhledem k tomu, že: 

A) Zhotovitel v rámci architektonické soutěže vytvořil pro Objednatele ideovy návrh pro stavbu 
sportovní haly v Lysé nad Labem; 

B) Objednatel má zájem na dopracování ideového návrhu do úrovně potřebné pro jednoznačné 
zadání výběrového řízení pro výběr dodavatele projekčních prací pro stavbu sportovní haly 
V Lysé nad Labem (dále jen „DíIo“) a nabytí autorských práv k Dílu; 

C) Zhotovitel má zájem Dílo vytvořit a převést na Objednatele autorská práva k Dílu. 

SMı.uvNí STRANY SE DOHODLY NA NÁsLeDuıícíMz 
1. Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se tímto zavazuje provést pro Objednatele Dílo specifikovarıé včl. 2 této Smlouvy 
a převést na Objednatele majetková práva k Dilu specifikovaná v čl. 3 této Smlouvy.
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Objednatel se zavazuje za vytvoření Díla a převedení majetkových práv kDílu uhradit 

Zhotoviteli úplatu specifikovanou v čl. 4 této Smlouvy. 

Specifikace Díla 

Předmětem Dšía je dopracování Smluvními stranami odsouhlaseného ideového návrhu, který je 
přílohou č. 1 této Smlouvy a který bude sloužit jako podklad pro budoucího dodavateie dalších 
stupňů projektové dokumentace určené k provedení Stavby sportovní haly v Lysé nad Labem. 
Dílo bude spočívat Zejména ve vyhotovení následující dokumentace: 

all Autorská Zpráva; 
bjl Půdorys 1.rıp; 
c) Půdorys 2.np; 
djl Příčné a podélné řezy; 
e]| Vykres situace; 
f) Pohledy na všechny fasády; 
gjı Barevné a materiálové řešení exteriéru; 
hj Specifikace interiérového řešení vizualizace S popisem; 
i) Specifikace zařizovacích předmětů a vybavení; 
j) Princip konstrukčniho řešení; 
k) Koncepce jednotlivých sítí TZB v textovém provedení (textový popis od projektantů 

profesíj; 

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli zajistit následující podklady, které jsou dle Zhotovitele 

úplnymi podklady pro provedení Díla: 

0 objednatelem odsouhlasená energetická koncepce, která probíhá podle 
původní nabídky a která zafixuje požadavky na dimenzovánl prostor pro 
technologii. 

Zhotovitel se zavazuje provést a předat Dílo Objednateli 

ve dvou fázích: 

a) Vprvní fázi vytvoří a předá Zhotovitel Objednateli rozpracovanou dokumentaci 
vrozsahu cca 40% sloužící ke konečnému posouzení před dokončením včetně 
zpracované energetické koncepce navrhované haly. Vtéto fázi bude rozhodnuto 
investorem 0 napojení na energie. Tuto fázi se Zhotovitel zavazuje provést 
do 22.10.2017. 

b) Vdruhé fázi Zhotovitel dokončí Dílo. Tuto fázi se Zhotovitel zavazuje provést 

do 3.12.2017. 

Obě fáze provádění díla se považují za dokončené a předané Objednatelì na základě oběma 
Smluvními stranami podepsaného předávacího protokolu. V případě prodlení Zhotovitele 
s prováděním díla se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% 
Z Úplaty definované v čl. 4 této Smlouvy za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není
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dotčen nárok Objednatele na náhradu škody vplné výši. Vpřipadě prodlení Zhotovitele 
Sprováděním Díla O více než 15 dnů je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 
Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody 
dle této Smlouvy. 

3. Majetkové práva k Dílu 

3.1. Zhotovitel předáním Díla uděluje Objednateli výhradní oprávnění kvýkonu majetkových práv 
k Dílu (vcelku i po částech), které je neomezené, tj. V následujícím rozsahu: 

a) kužití Díla samostatně, ve spojení S jinými autorskými díly, značkami, logy, texty a 
jakýmikoli obdobnými prvky, včetně oprávnění Dílo upravit, zpracovat, změnit, zařadit 
do jakéhokoli díla souborného či do dila audiovizuálního apod.; 

b) kužití Díla v původní podobě nebo vpodobě dle písm. a) jakýmkoli způsobem 
(rozmnožování, rozšiřování, půjčování, pronájem, vystavování, sdělování veřejnosti a 
jiné), bez omezení technologie, bez omezení počtu či množství užití a bez omezení 
účelu; 

c) k užití Díla v původní podobě nebo v podobě dle písm. a) bez omezení teritoria na 
celém světě; 

d) k užití Díla v původní podobě nebo v podobě dle písm. a) bez omezení času po celou 
dobu trvání majetkových práv 

(dále jen „Majetková práva“). 

3.2. Objednatel není povinen poskytnuta Majetková práva využit. 

3.3. Objednatel je oprávněn Majetková práva Zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně 
poskytnout třetí osobě {podlicence) nebo je zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně 
postoupit třetí osobě. 

3.4. Zhotovitel uděluje Objednatel svolení ke zveřejnění Díla a souhlasí s tím, aby Dílo, popř. jeho 
část byla zveřejněna či užita bez uvedení jeho jména. 

3.5. Zhotovitel je povinen v rámci provádění Díla postupovat dle požadavků a pokynů Objednatele. 

4. Úplata 

4.1. Smluvní Strany se dohodly, že úplata za vytvoření Díla a převod Majetkových práv činí 
488.000,- Kč (Slovy: čtyři sta osmdesát devět tisíc korun českých) bez DPH (dále jen ,,ÚpIata“}. 

4.2. Úplata zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele pro vytvoření Díla a převedení Majetkových práv 
k Dílu a jejich následné užití v souladu S touto Smlouvou Objednatelem. 

Objednatel se zavazuje uhradit Úplatu na základě daňového d
Zhotovìteiem bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele

a) částku ve výši 198.000,- Kč bez DPH, tj. 239.580 Kč včetně DPH do 30 dnů ode dne 
dokončení a předání první fáze Díla dle čí. 2.3. písm. a) této Smlouvy,
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b) částku ve výši 290.000,- Kč bez DPH, tj. 324.800 Kč včetně DPH do 30 dnů ode dne 
dokončení a předání druhé fáze Díla dle čl. 2.3. písm. b) této Smlouvy. 

Vpřípadě, že faktura Zhotovitele nebude mít náležitosti daňového dokladu, které vyžadují 
právní předpisy, není Objednatel povinen ji uhradit. 

Závěrečná ujednání 

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Pro 
případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou Smluvních stran, platí, 

že nebude uzavřena, pokud ji kterákoli ze Smluvních stran podepíše S jakoukoliv změnou 
či odchylkou, byt' nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá Smluvní strana takovou změnu 
či odchylku nebo dodatek následně písemně schválí. 

Jakékoli Změny nebo dodatky této Smlouvy musí být učiněny písemně a podepsárıy oběma 
Smluvními stranami. 

Stane-li se nebo bude-li shledáno některé ustanovení této Smlouvy neplatným, 
nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost 
či neúčinnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do pěti (5) 
pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany neplatné, nevymahatelné nebo 
neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo 
obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu. 

Smluvní strany přebírají podle § 1765 Zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nebezpečí 
Změny okolností. 

Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi V souvislosti S realizací této 
smlouvy vzniknou, smírnou cestou. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporu, bude předložen 
k projednání a rozhodnutí příslušnému soudu České republiky. 

Smluvní strany výsšovně souhlasí 5 tím, aby tato smlouva byla uvedena v souladu se zákonem č. 
340/2015, o registru smluv, V Informačním systému registru smluv. Zveřejnění v tomto registru 
zajistí Město Lysá nad Labem. Smlouvy, které nepodléhají Zveřejnění dle výše uvedeného 
zákona, budou zveřejněny v souboru nazvaném "Smlouvy uzavřené městem", vedeném 
městem Lysá nad Labem, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato 
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách 
města lysá nad Labem (www.mestolýsa.cz}, a to včetně všech případných příloh a 

dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství a udělují svolení k jejímu užitíi zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 
dalších podmínek.
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5.7. Tato Smlouva je sepsána ve třech vvhotoveních. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel 
jedno vyhotovení. 

5.8. Smluvní strany si smlouvu důkladně přečetlv a na důkaz toho připojuji Své vlastrıoruční podpisy. 
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