
Smlouva o poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí k užití díla

uzavřená dle ustanovení § 46 - § 57 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „autorský zákon“)

mezi:

Nabyvatel licence:

Adresa:
Identifikační číslo: 
DIČ:
Zastoupen:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
00304271
CZ00304271
JUDr. Jaroslavem Kubínem, starostou města

dále jen „nabyvatel“  na straně jedná

a

Poskytovatel licence:

Adresa:
Identifikační číslo: 
DIČ:
Telefon:
E-mail:

Ivo M ischinger- MIGER CompuPress 
Reklamní agentura Miger
1. máje 2609
13633848

571 651 652
miger@miger.cz

dále jen „autor“  na straně druhé

I.
Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je úprava vztahů mezi nabyvatelem a autorem při poskytnutí oprávnění 
k výkonu práva užít autorské dílo (dále jen „licence“) způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

2. Autor prohlašuje, že má oprávnění k výkonu práv podle autorského zákona k dílu, které je 
vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, a to bez omezení.

3. Autor poskytuje nabyvateli oprávnění k užití autorského díla, kterým je 11 kusů fotografií 
zachycujících turistické atraktivity města Rožnova pod Radhoštěm a mikroregionu Rožnovsko 
(dále jen „autorské dílo“). Seznam fotografií je uveden v příloze č. 1 této smlouvy, která je její 
nedílnou součástí.

4. Nabyvatel není oprávněn poskytnout oprávnění k užití díla zcela nebo z části třetí osobě.

5. Nabyvatel je povinen zaplatit autorovi za poskytnutou licenci dohodnutou autorskou odměnu 
podle článku V. této smlouvy.

6. Autor poskytuje nabyvateli oprávnění spojovat autorské dílo s jinými díly a jako takové jej ve 
spojení s jinými díly užívat všemi způsoby a v neomezeném rozsahu v souladu s touto 
smlouvou.
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Rozsah licence
II.

1. Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli za sjednanou autorskou odměnu oprávněni užít 
autorské dílo a to způsobem, v rozsahu, v čase a při své součinnosti, jak je dále dohodnuto a 
nabyvatel toto oprávněni takto přijímá a zavazuje se, že bude autorské dílo užívat v souladu 
s touto smlouvou. Autorské dílo bude nabyvatel užívat především k účelu propagace formou 
tisku v periodických i neperiodických publikacích a médiích, prezentaci na internetu, v nově 
vydávaných propagačních materiálech nabyvatele, v rámci výstav a veletrhů cestovního ruchu 
apod. Autor poskytuje nabyvateli v rámci licence právo ke všem způsobům užití autorského 
díla.

2. Způsoby užití autorského díla nejsou nijak omezeny rozsahem, zejména co do množství, 
místa nebo času.

III.
Závazky autora

1. Autor předá osobě určené nabyvatelem autorské dílo v elektronické podobě (na CD nosiči). 
Každá fotografie, která tvoří autorské dílo, bude předána v rozlišení 300 dpi. Předání 
autorského díla se uskuteční v sídle nabyvatele a o předání autorského díla bude pořízen 
písemný záznam obsahující počet a seznam předávaných fotografických snímků včetně jejich 
popisu, který podepíší obě smluvní strany.

2. Autor předá fotografické snímky bez vad, které by bránily užití autorského díla v souladu 
s licencí poskytnutou touto smlouvou k účelu uvedenému ve smlouvě.

3. Autor poskytuje nabyvateli licenci jako nevvhradní.

4. Autor se zavazuje provést za úplatu úpravu autorského díla podle případných dodatečných 
požadavků nabyvatele. V tomto případě autor odpovídá za poškození autorského díla při jeho 
zpracování. V případě poškození se autor zavazuje vrátit poměrnou část autorské odměny 
připadající na 1 ks dle přílohy této smlouvy nebo může na základě dohody s nabyvatelem 
zhotovit autorské dílo nové. Cena za úpravu autorského díla podle dodatečných požadavků 
nabyvatele bude řešena dodatkem k této smlouvě.

5. Autor odpovídá nabyvateli za to, že autorské dílo nebude mít právní vady, tj. že užitím 
autorského díla dle této smlouvy nemůže dojít k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob 
ani jinému porušení právních předpisů, že případné majetkové nároky třetích osob byly 
vypořádány a nabyvateli v souvislosti s užitím autorského díla nemohou vzniknout peněžité 
ani jiné závazky vůči třetím osobám. Autor odpovídá objednateli za škodu vzniklou 
v souvislosti s uplatněním práv třetích osob.

IV.
Závazky nabyvatele

1. Nabyvatel se zavazuje při sjednaném užívání autorského díla uvádět obvyklým způsobem 
autora autorského díla. Autor souhlasí s tím, že tam, kde je to obvyklé nebo by nebylo vhodné 
narušovat zpracování odkazem na autora, není nabyvatel povinen autora uvádět.

2. V případě, že při užívání autorského díla bude nutné autorské dílo upravit, je nabyvatel 
povinen provedení úprav předem projednat s autorem.

3. Název díla je nabyvatel oprávněn upravovat či měnit i bez dohody s autorem.
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4. Autorské dílo bude předáno nejpozdéji do 5 dnů od podpisu této smlouvy v sídle nabyvatele a 
o předání bude pořízen protokol o převzetí autorského díla. Autorské dílo bude předáno po 
podpisu protokolu o převzetí díla oběma smluvními stranami.

5. Nabyvatel není povinen oprávnění tvořící součásti licencí a podlicenci k užití autorského díla 
využít.

6. Oprávnění užít autorské dílo podle této smlouvy nabyvatelem není žádným způsobem 
omezeno. Je sjednáno jako neomezené z hlediska územního, časového a i množstevního, o 
užití autorského díla není nabyvatel povinen autora informovat.

V.
Autorská odměna

1. Za poskytnutí licence po celou dobu trvání smlouvy se zavazuje nabyvatel vyplatit autorovi 
autorskou odměnu ve výši 9.800,- Kč bez DPH + 19% DPH -  celkem 11.662,- Kč včetně 
DPH za veškeré autorské dílo uvedené v příloze 1 této smlouvy.

2. Autorská odměna bude autorovi zaplacena bezhotovostním převodem na účet uvedený na 
faktuře. Podkladem placení bude faktura vystavená autorem po předání a převzetí díla. 
Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů. Faktura je splatná 
do 14 dnů ode dne jejího doručení nabyvateli na adresu uvedenou shora.

3. V případě prodlení se zaplacením autorské odměny je nabyvatel povinen zaplatit autorovi 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení.

4. Autorská odměna uvedená v odst. 1 je odměnou za veškerá a všechna touto smlouvou 
vymezená užití autorského díla a zahrnuje v sobě již veškeré odměny za jakékoliv užití 
autorského díla po sjednanou dobu. Vyplacením autorské odměny jsou vypořádány veškeré 
majetkové nároky autora, které mu vznikly v souvislosti s užitím autorského díla dle této 
smlouvy, tj. včetně případu převodu práv k užití autorského díla na třetí subjekty a užití 
autorského díla těmito třetími subjekty.

5. Tato odměna zahrnuje i odměnu případných dalších dotčených osob, které se podílely nebo 
měly čí mohly podílet na zhotovení autorského díla.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a uzavírá se na 
dobu trvání majetkových práv autorského díla stanovenou autorským zákonem v platném 
znění.

2. Smluvní strany se zavazují, že v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy vynaloží 
veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou 
cestou, zejména aby byly odstraněny okolnosti vedoucí ke vzniku práva od smlouvy odstoupit 
nebo způsobující její neplatnost.

3. Právní vztahy smlouvou zvlášť neupravené a ze smlouvy vyplývající se řídí zejména zákonem 
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění a zákonem č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění.

4. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.

5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom po podepsání oběma stranami.
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6. Smluvní strany svými podpisy stvrzuji, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni, pod nátlakem či za jiných jednostranně nevýhodných podmínek.

7. Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova p.R. dne 7.12.2009 usnesením č 
1462/69.

V Rožnově p.R., dne Í £ . ' V Rožnově p.R., dne ^ # 0 ^

Příloha č. 1 smlouvy o poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí a podlicencí k užití díla— 
Seznam fotografií

Ivo Míschinger -  označení díla „MIGER“
1. Miger Horni_Becva_prehrada_podzim.tif Horní Bečva - přehrada podzim
2. Miger Hutisko_Solanec_Fojtka.tif Hutisko-Solanec hospoda Fojtka
3. Miger Pomnik_Charlotty.tif Zákopčí - pomník Ch. Masarykové
4. Miger Pustevny_lanovka.tif Pustevny lanovka
5. Miger Roznov_kostel_v_noci.tif Rožnov - kostel večerní
6. Miger Solan_kaplicka_zima.tif Soláň - zvonička zimní
7. Miger Sukenicka_rozhledna.tif Súkenická rozhledna letní
8. Miger Valasske_muzeum_v_prirode_Stran Jaro.tif VMP stráň jaro
9. Miger Valasske_muzeum_v_prirode_Stran_zima_1 .tif VMP stráň zimní 2
10. Miger Vidce_bludne_balvany.tif Vidče - bludné balvany
11. Miger Roznov_golfove_hriste.tif Golf -  Rožnov p.R.
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Příloha č. 1 smlouvy o poskytnuti oprávnění tvořicich součásti licenci a podlicencí k užité díla - Seznam fotografii 
Označení dila: Miger

H o rrU B e cva p re h ra d a p o d z ím lií

Půste vny_lanovka.ttf

Hudsko_Šolanec_FoJttta tlí Pomnik_Chariútty.liřf

Solan_kapllcKa_2lma tif

Šukenlcka íQzháedna.tíf

V»dce_Ďludrie_kant*ny.tíf

Valasskejmiuz*um_vj3rlro<te
itra n Ja ro .tif

_MG_a S€ 3_gatf_hrlste 
golfové hřiátě Rožnov p.R

Valdsske_muzeum_v_prirode 
Stran zima 2.tif


