
Dodatek č. 1 

ke smlouvě o vzájemné spolupráci na vydání odborné neperiodické publikace 
č. 017-SVP/17, který uzavírají: 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
se sídlem v Praze 1, Národní 1009/3, PSČ 11 O 00 
IČO: 60457856 
DIČ: CZ60457856 
Nakladatelství Academia 
Adresa pro doručování: Vodičkova 40, 11 O 00 Praha 1 
zastoupené , ředitelem Divize Academia Nakladatelství 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú. 1051043806/5500 
zaps. v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT 
(dále jen Academia) na straně jedné 

a 

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 
se sídlem v Praze 1, Na Florenci 3/1420, PSČ 11 O 00 
IČO: 68378068 
DIČ: CZ68378068 
zastoupený Ing. Pavlem Janáčkem, Ph.O., ředitelem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 19-5539370227/0100 
(dále jen ÚČL) na straně druhé 

a 

Památník národního písemnictví, 
se sídlem v Praze 1, Strahovské nádvoří 1 /132, PSČ 118 38 
IČO: 00023311 
zastoupený Mgr. Zdeňkem Freislebenem, ředitelem 
bankovní spojení: česká národní banka, č. ú. 10437011/0710 
(dále jen PNP) na straně třetí 

takto: 

1. Účastníci uzavřeli dne 15. 12. 2017 smlouvu o vzájemné spolupráci na vydání odborné
neperiodické publikace č. 017-SVP/17.

2. Z důvodu, že vydaná publikace byla rozprodána, se účastníci dohodli na provedení
dotisku publikace za těchto podmínek:
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a) Dotisk bude proveden v počtu 800 ks, v termínu do 28. 2. 2019, publikace budou
označeny vhodným způsobem tak, že se jedná o 1. dotisk publikace, dotisk zajistí a
uhradí Academia.

b) ÚČL a PNP obdrží do 15. 3. 2019 od Academia bezúplatně každý  ks dotisknutých
publikací, a to k interní potřebě a za účelem prodeje na konferencích, reprezentačních
akcích a eshopech ÚČL nebo PNP. Doporučená cena jednoho výtisku na pultech
knihkupectví Academia je 985,- Kč včetně DPH, cena jednoho výtisku na eshopu
Academia je 788,- Kč včetně DPH, tyto ceny mohou být Academií upraveny v rámci
prodejních akcí. Cena jednoho výtisku na eshopu ÚČL nebo PNP bude stejná, jako
maloobchodní cena, za kterou budou prodávány výtisky, jejichž distribuci a prodej
zajistí na svém eshopu Academia. Cenu výtisku na reprezentačních akcích ÚČL nebo
PNP stanoví ÚČL, resp. PNP. Ostatní dotisknuté kusy si za účelem prodeje ponechá
Academia.

c) Účastníci provedou z dotisku publikací finanční vypořádání takto:

ÚČL i PNP má nárok na  zisku z prodeje 1. dotisku této publikace Academií (  zisku 
každý zvlášť). Academia bude po jeho vydání ročně, vždy nejpozději do 31. března roku 
následujícího, předkládat UČL i PNP přehled o prodeji tohoto dotisku a jeho ziskovosti. 
V přehledu budou uvedeny tržby bez DPH za prodej publikace od začátku jejího prodeje a 
náklady s dotiskem a distribucí související. Z kladného rozdílu (tj. tržby mínus náklady) má 
ÚČL nárok na  a PNP na další , výše tohoto nároku ÚČL i PNP bude v přehledu 
uvedena. ÚČL i PNP jsou povinni vystavit nejpozději do 15 dnů ode dne zjištění jejich 
nároku pro Academia daňový doklad, který bude obsahovat veškeré náležitosti daňového 
dokladu stanované platnými právními předpisy, případně fakturu od neplátce DPH. 
Splatnost těchto dokladů bude 21 dnů ode dne jejich doručení Academia 

3. Žádný z účastníků není povinen poskytnout ostatním účastníkům další finanční nebo
jiné plnění v souvislosti s dotiskem publikace.

4. Účastníci se dohodli, že Academia zajistí uveřejnění dodatku v registru smluv
v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. Dnem zveřejnění v registru smluv nabývá dodatek
účinnosti.

5. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních, každý účastník obdrží po jednom.
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V Praze 27. 2. 2019                        V Praze 21. 2. 2019 
 
 
 
Středisko společných činností AV ČR v. v. i.  Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 
 
 
 
………………………….………….   …………………………………. 

                                                       Ing. Pavel Janáček, Ph. D. 
 ředitel Divize Academia Nakladatelství                                    ředitel  
 
 
 

V Praze 26. 2. 2019 
 
 
 

Památník národního písemnictví 
 
 
 

……………………………………… 
Mgr. Zdeněk Freisleben 

                  ředitel 
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