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Umožnění grafického ztvárnění fasády. 
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Název materiálu: Umožnění grafického ztvárnění fasády. 
 
Počet stran:   1 
 
Počet příloh:  1 
 
 
Popis 
V rámci Dne Žďáru  proběhne I. ročník STREETARTOVÉHO festivalu v rámci něhož bude 
realizováno mimo jiné i grafické ztvárnění venkovní fasády budovy bývalé vodárny na ulici I.Máje 
č.p. 325/1 za níže uvedených podmínek. 
Grafícké ztvárnění bude realizováno ve spolupráci s M.V.  dále „partner“. 
 
Podmínky realizace: 

• partner zrealizuje na své náklady grafický návrh a ztvárnění fasády 
• práce budou realizovány v rámci Dne Žďáru konané 08.06.-10.06.2018 
• nátěrem nebudou nijak zakryté bezpečnostní a výstražné tabulky (případně další prvky) na 

objektu a to včetně označení budovy a jejího čísla 
• nadále budou zřetelné vstupy do objektu 
•   na pracovišti platí zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, není 

povoleno ani pod jejich vlivem na pracoviště vstupovat nebo je na pracoviště vnášet 
• objekt bude uzamčen, veškeré práce budou pouze zvnějšku z prostoru běžně přístupnému 

veřejnosti 
• Partner po ukončení prací uvede okolí trafostanice do původního stavu a odstraní vzniklý 

odpad 
• Partner vykonává veškeré práce na své riziko a zodpovídá za škody či případné úrazy 

svých pracovníků, které by při práci vznikly. 
• nevzniká žádné straně nárok na jakékoli finanční plnění či odškodnění. Veškeré náklady, 

které vznikly, nebo vzniknou při realizaci, si nese v plné výši ta strana, která je vynaložila. 
• Partner bere na vědomí, že vlastník budovy, na jejíž fasádě bude realizován grafický návrh 

a grafické ztvárnění, není ze strany Partnera nijak omezen v dalším zacházení s nátěrem 
fasád. 

• Partner se zavazuje, že užitím grafického návrhu (bude-li tento grafický návrh, resp. 
grafické ztvárnění fasády, zajišťovat Partner, splňovat znaky díla podléhajícího ochraně dle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 
o změně některých zákonů – autorský zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„autorský zákon“) nemůže dojít k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani k jinému 
porušení právních předpisů, a že případné majetkové nároky třetích osob byly vypořádány. 
Partner rovněž odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s uplatněním práv třetích osob. 

• Partner se zavazuje, že v případě, že grafický návrh, resp. grafické ztvárnění, je dílem dle 
autorského zákona, a Partner je jeho autorem, získává město Žďár nad Sázavou oprávnění 
k výkonu práv duševního vlastnictví vztahujících se k dílu, a to v rozsahu uvedeném níže. 
Město Žďár nad Sázavou od Partnera zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem 
ztvárnění na fasádu budovy veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného 
licenčního ujednání (dále jen „licence“). Licence je v takovém případě udělena jako 
nevýhradní ke všem způsobům užití takového díla ve smyslu ust. § 12 a násl. autorského 
zákona a k účelu, který vyplývá z této smlouvy, neomezená územním či množstevním 
rozsahem a způsobem užití, přičemž město Žďár nad Sázavou není povinno ji využít. 
Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu. Město Žďár nad 
Sázavou je podle oprávněno bez souhlasu Partnera poskytnout třetí osobě sublicenci, tedy 
právo k užití díla. Partner souhlasí s případným postoupením licence či její části třetí osobě 



 
ve smyslu ustanovení § 2364 občanského zákoníku. Partner souhlasí s tím, že licence se 
městu Žďár nad Sázavou poskytuje bezúplatně. 

 
• V případě, že grafický návrh, resp. grafické ztvárnění je dílem dle autorského zákona, a 

Partner není jeho autorem, zavazuje se Partner poskytnout městu Žďár nad Sázavou 
bezúplatně sublicenci ve stejném rozsahu, v jakém mu byla udělena licence autorem (třetí 
osobou), resp. zavazuje se umožnit či zprostředkovat městu Žďár nad Sázavou nabytí 
licence bezúplatně přímo od příslušného autora grafického návrhu, resp. grafického 
ztvárnění fasády budovy (třetí osoby). 

,  
 
 
 
Geneze případu 

• Začátkem roku proběhla setkání s vedením města a partnerem projektu, projekt byl 
prezentován, následně byly vytipovány vhodné lokality. 

• Spolupráce na tomto projektu probíhá současně mimo jiné i se společností Eon, která 
poskytla 3 trafostanice v jejich majetku pro tento účel.  

 
 
Návrh řešení 

• Rada města po projednání souhlasí s grafickým ztvárněním venkovní fasády na objektu 
č.p. 325/1, ulice 1.Máje Žďár nad Sázavou  

 
Varianty návrhu usnesení 

xxx 

 
Doporučení předkladatele 
Schválit navržené usnesení. 
 
 
 
Stanoviska  
xxx 
 



                                                                                             
                                                                                                           
 
 
 

 
 
 

      
  
 
 
 
           Souhlasím s grafickým ztvárněním venkovní fasády na objektu bývalé vodárny 
           na ulici I.Máje č.p. 325/1 Žďár nad Sázavou v rámci Dne Žďáru konaného ve  
           dnech  08.06.-10.06.2018. 
 
                                                                                                        
 
 
 
                                                                                                        

                                                 kapitán přístavu vodních skautů a skautek Racek  
    
 

 
 
 

16. 05. 2018 Žďár nad Sázavou 

Junák – český skaut, 
přístav Racek Žďár nad Sázavou, z.s. 
1.máje 325/1 
Žďár nad Sázavou 
IČ 48895717 
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