SMLOUVA O DÍLO
Toto je smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami:
česká Pirátská strana
se sídlem Řehořova 943/19, Praha 3
IČO: 71339698
(dále jen "objednatel")
zastoupena:
Tomáš Murňák
Předseda MS Piráti Praha 13

a
Nikolay Kokot

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní ujednání:
•

zhotovitel pro objednatele

udělá

toto:

Provede dne 20.9. 2017 natáčení videozáznamu Zastupitelstva Městské části Praha 13 a ten den
hotové dílo předá:
Tomáš Murňák, Předseda MS Piráti Praha 13

•

Dílo se považuje za řádně dokončené, pokud odpovídá této smlouvě a jejímu účelu.

•

Smluvní strany se dohodly, že celková cena drla bude činit částku ve výši 500,- Kč (slovy pět set
korun českých) a bude uhrazena na účet zhotovitele č. ú. 000000-2628106053/0800. vedený u
československé obchodní banky. a.s. do kalendářního měsíce od předání a převzetí Díla. Cena
díla je zhotovitelem zaručena co do závaznosti a úplnosti a nelze ji zvýšit jinak, než dohodou
stran. Cena díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje, které zhotoviteli v souvislosti s plněním
smlouvy vzniknou.

•

Nebude-li dílo včas a řádně dokončeno, má objednatel z této smlouvy následující práva:
právo od smlouvy odstoupit;
•

•

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré znalosti a schopnosti potřebné pro řádné a včasné
provedení díla, a zavazuje se, že dílo provede s potřebnou (odbornou) péčí.

•

Zhotovitel bude dílo provádět samostatně, bude však přitom vázán pokyny objednatele. Bude-li
zhotovitel považovat vydané pokyny za nevhodné pro řádné a včasné provedení díla, objednatele
na to včas upozorní.

•

Zhotovitel souhlasí s tím, že dílo bude publikováno pod licencí Creative Commons- BY
a zároveň se zříká autorských práv k dílu.

•

Objednatel může kontrolovat provádění díla.
Jestliže některá ze stran zjistí v provádění díla
nedostatky, zhotovitel je neprodleně odstraní, jinak
může objed natel od smlouvy odstoupit.

•

Objednatel

•

Zhotovitel na sebe bere nebezpečí
a nepředvídatelných skutečností.

•

Zhotovitel ani
jiného.

•

Případné

•

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoven
ích, z nichž každá strana obdrží po jednom.
Obě strany souhlasí s tím, že tato smlou
va bude v plném rozsahu

může

od smlouvy

částečně

před začátkem

jejího

plnění odsto upit

změny

okolností,

i bez udání důvodu.

včetně

primárně řešeny

smírnou, mimosoudní cestou.

zveřejněna.

V Praze dne 20.9. 2017

I
Česká Pirátská strana
Tomáš Murňák
Předseda MS Piráti Praha 13

mimořádných

nepostoupí žádnou pohledávku související s touto
smlouvou na nikoho

spory týkající se této smlouvy budou

I Objednatel :

zcela

Zhotovitel:

\fl/
Nikolay Kokot

