
S M L O U V A

o vytvoření autorského díla  (dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona)

I. Smluvní strany:

jméno, příjmení/název: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

a
Kryštof Koucký

datum narození/IČ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DIČ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8504031283

bydliště/sídlo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Beroun – Zdejcina 43, Beroun

          (dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné) (dále jen jako „Autor“ na straně druhé)

II. Předmět smlouvy

1. Autor se touto smlouvou zavazuje vytvořit pro objednatele dílo:                                                                                                                                         , 
které odevzdá objednateli takto: Série vedených meditací v termínu a rozsahu daném předběžným programem. Autor má právo 
programem stanovený rozsah díla mírně změnit vzhledem k individuálním možnostem autora a objednatele a vzhledem k možnostem daným 
prostředím (toto zahrnuje změnu počtu, pořadí a obsahu jednotlivých bodů programu při dodržení celkového ducha Díla). Před zhotovením díla se 
objednatel zavazuje autorovi vyplatit autorský honorář dle čl. III této smlouvy.

III. Autorský honorář

1. Objednatel se zavazuje za vytvoření díla zaplatit autorovi celkem autorský honorář ve výši             ,- Kč slovy (-                                                            -).
Honorář může být zaslán předem na bankovní účet č.: 2201542139/2010  a v případě mezinárodní platby: IBAN: CZ5520100000002201542139, 
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX,  či vyplacen hotově při podpisu této smlouvy.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mají možnost odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.

2. Objednatel může odstoupit od smlouvy, jestliže autor hrubým způsobem nenaplňuje obsah díla daný předběžným programem.

V. Ostatní ujednání

1. Autor prohlašuje, že má k dílu plné a neomezené autorské právo a že je oprávněn s tímto dílem disponovat a poskytovat k němu licenci v rozsahu 
daném případnou licenční smlouvou.

 VI. Závěrečná ujednání

1. Pokud není ujednáno jinak, řídí se právní vztahy vyplývající z této smlouvy příslušnými ustanoveními autorského zákona v platném znění.

2. Autor bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti smluvních stran vyplývající jim z této smlouvy se řídí platnou právní úpravou České 
republiky. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu a je zhotovena v 2 exemplářích, z nichž 1 obdrží autor a 1 objednatel.

4. Dodatky a změny této smlouvy jsou platné a závazné jen v písemné formě..

5. S předběžným programem je objednavatel seznámen nejpozději v době započetí výkonu díla.

V                                                     dne             .           .                        

Autor: Objednatel:

Kryštof Koucký ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….


	

