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Ruská 85, 100 05 Praha 10

smlouva o dílo a licenční smlouva

lnstitut postgraduáln ího vzděláván í ve zdravotnictví
Se sídlem Ruská 85, .l00 05 Praha 10
lC: 000 23 841 DlČ: CZ00023841
Za_stoupený: MUDr. Antonínem Malinou, Ph.D., MBA, ředitelem(dále jen,,objednatel'')

a

petr Makovička
Karlova 12,110 00 Praha 1
lC: 660 52 441 DlČ: #É_++iii.ii;.;1
(dále jen ,,autoť')

sjednávají v souladu s.ustanovením § 2586 a násl. zákona č, 8gt2012 Sb., občanský zákoník,v platném znění a s ustanoveními záŘona e, pltiooó ŠĚ.Hilú áň řffii]iozoc;sicnpředpisů, následující

smlouvu o dílo a licenění smlouvu.

l. předmět díla

1) objednatel touto smlouvou zadává autorovi vrámci realizace projektu Výukové video _centrální příprava, cytostatik vypracování vzaělávaciňo ozvučeného videozáznamuvrozsahu Přib|iŽně 10 min dle specifikace stanovené ouleonatetem vrámci koordinaceProjektu, Zao.ádně a vČas zhotovené dílo se 
"ol"o""t"i.*azuje autorovi vyplatit autorskýhonorář dle čl. lll této smlouvy.

2) Autor se touto smlouvou zavazqe vytvořit pro objednatele dílo výukové video - centrálníPříPrava cYtostatik, které odevzda oLleonaieti taÉto: oivueenli videozáznam v rozsahuPřibliŽně 10 min (Podrobněji viz Přítoha e, i1.- nEŘttili ono stanovený rozsah, jeobjednatel oPrávněn 
"PoŽad.oúat, 

aby autor dílo zkrátil nebo upravil. Ň""ýň";í-li autortomuto požadavku, může objednatel Ódstoupit oO srnróury.

ll. Licenční ujednání
A,utor,současně s_ vytvořením a předáním díla uděluje objednateli výhradní licenci k užitídíla jakýmkoliv způsobem k účelu vyplývajícímu . 

"lrt 
uYs"'uu"Jeneho projektu.

objednatelje oPrávněn Poskytnout zcela či zčásti třetím osobám oprávnění tvořící součástlicence. Autor podpisem této šmlouvy dává souhlas s postoupením licence.

lll. Autorský honorář
objednatel se zavazqe.rlVry.o_řelí díla, provedení.dodatečných korektur a objednatelemvYŽádaných úPrav, PróváděnÍ ar<tuarizáci,'áoskytnutí licence á úáerenr svolení k postoupenílicence dle čl, ll této smlouvy zaplatit autoóvi 

"áltum "utoišr,ý 
ňonorar ve výši

60 000,00 Kč (slovy šedesáttisíckorunčeských).

V honoráři jsou zahrnutY. vŠechny náklady autora na vytvoření díla, do honoráře je zahrnutai Odměna Za ooskvtnutí vÝšc lirrerlanÁ'li^o^^o LJ^h^-Áy L..l^ ---l!.výše uvedené licence. Honbrář nuoe zaiian-;;ffiřou;i'l;;,vvvv 4qolql l l lq Udl l]\UVl ll UceI

_;:.:.. na písemný pokyn objednatele. Nedohodnou-li se
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"T]uy|í 
strany jinak, autorský honorář je splatný ve lhůtě třiceti dnů ode dne uvedenéhoV Čl, lV, odst, 1 této smlouvY. Za dén úirraOý autórskeňo 

-honoráře 
je den odepsánípříslušné částky z účtu objednátele.

lV. Čas plnění
Autor se zavazuje vytvořit ." Pi"9."t objednateli úplné vyhotovení díla a poskytnout mulicenci. kdílu ve smyslu ust. čt. ll této smlouvy ň"ip".áái'oo zo. o. 2016, Dílo musíodpovídat platným českým normám.

Vzhledem ktomu, ze onjejl9jel nemá 1ájem na pozdním plnění, platí, že nebude_li díloobjednateli odevzdáno ve lhůtě uvedené vodst. tý.t. toto 
"iniouuy 

anebo má_li d1o vady,které autor neodstranil ve lhůtě k tomu účelu ň.kyil;iě nebo má-|i dílo vaoyneodstranitelné, má objednatel právo od této smlouvy óo.t.íupň, 
-

V. Odstoupení od smtouvy
Sm.luvní skanY_ maií 1o,zlost odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanovenímiplatných právních předpisů,

Objednatel mŮŽe odstouPit od smlouvy, jes-t|iže autor hrubým způsobem nebo opakovaněporušuje nebo nedodžuje podmínky télo smlouvy, zelméň;' 
' --'

neodevzdá-li autor bez závažného důvodu úplné dílo řádně, a to ani v dodatečné lhůtě,kterou mu objednatel poskytl,

odmítne-li autor Provésl nutné Úpravy, neprovede-lije ve stanovené lhůtě nebo nebude-lidílo odpovídat ani po přepracování nárokům preOem taaJ;ň.

Vl. Ostatní ujednání
Autor odpovídáza případné i neúmyslné porušení práv třetích osob a za faktické iprávnívady díla.

Bude-li shledáno, Že dílo 
_mg vadY, bude autorovi vráceno k přepracování a současně mubudou sděleny konkrétní .rioaP,- jakým způsobem ,a ul;{ 

-iřepracováno 
a termín k

9ř9O.r.a^covqnÍ, ktený nesmí být deKÍ nez so'dnů od preoáni áňa-k přupr".ování. Nebude-litato lhůta dodžena, je objednatel oprávněn oa smtoůvy óJstoúpit.
Autor ProhlaŠuje, Že má k dílu plné a neomezené autorské právo a že je oprávněn s tímtodílem.disPonovat a PoskYtovat k němu licenci ve qýše uveoáném rozsahu, Autor odpovídáza veŠkerou Škodu, která objednateli vznikne v OůsleOku totrÓ, uuze_ti se toio proiilásenrnesPrávné Či neúPlné.a, zavazuje s.9, že vyrovná případné ná.ry jiných aútorŮ'á'Ůr'.'raoiveŠkerou škodu, která by v oůŠteoku nepřavdivosti ionóto piánrás'"ni 

"uioi" 
oořJnatelivznikla.

ManaŽ,9rem Projektu na skaně objednatele je PharmDr. Marcela Heislerová, ph.D.,
vedoucí katedry lékárenství objednátele. 

. 
Maňažer prolektu }e pověřen, aby-jménemobjednatele sPecifikoval zadá.ní d,J" 3 po jeho uvnotóu"Í.ri ánJ přávzat, pósóúáit'spinoni

rozsahu, kvalitY a dalších vlastností díla,'případne ány s autorem áohodl Órip"a* ,ipéirv

Vll. Závěreěná ujednání
Pokud není ujednáno jinak, řídí se právní váahy vyplývající z této smlouvy příslušnýmiustanoveními obČanského. zákoníku v platném '=néni'" '"Út*.teno zákona ve znění
PozdějŠÍch PředPisŮ. Autor bere na vědomí a.souhlasí s trm, ie praru 

^=ii^)xý.rnr*^r"r,stran vyplývající jim z této smlouvy se řídí platnou právní ripiavóů České republi'ky-, 
' --
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v praze dne

lnstitut
postgraduáln ího vzdóiárrán i

ve zd:avotnictví

Objednatel
MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA

ředitel lpvz

j:fliffrilŤny této smlouvy jsou platné a závaznéjen v písemné formě podepsané

práva a závazky ze smlouvy přecházejí i na právní nástupce smluvních stran.
Tato smlouva 1abývá Platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu a je zhotovena ve 4exemplářích, z nichž 1 obdňí autor a 3 objednate l,

$H:Hljrrlouvu 
přečetli a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz svého souhlasu připojují

0 { -05- 20|6 s-§.z0,6v praze dne

Autor
petr Makovička

ffil


