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SMLOUVA O DÍLO   

A LICENČNÍ SMLOUVA  

         
Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i. 
 

se sídlem: Husova 352/4, 110 00 Praha 1 

zastoupený: doc. PhDr. Tomášem Winterem, PhD. (ředitelem) 

IČ: 68378033 

DIČ: CZ68378033 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:  

 

dále též „objednatel“, na straně jedné 

 

a 

 

Colmo, v. o. s. 
se sídlem: Biskupcova 1868/93, 130 00  Praha 3  

zastoupený: MgA. Miroslavem Roubíčkem 

IČ : 28398084 

DIČ: CZ28398084  

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:  

 

dále též „autor“, na straně druhé 

 

 

uzavírají na základě jednání ze dne 12. 12. 2018 podle ustanovení § 631 a násl. a § 628 a násl. 

zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a podle § 46 a násl 

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č.81/2005 Sb., smlouvu o dílo a 

licenční smlouvu v tomto znění: 

 

Článek 1 

Předmět smlouvy 

1. Autor se zavazuje vytvořit pro objednatele grafickou podobu webové prezentace a 

administrační prostředí projektu Prostor výstav 1820—1950 – Strategie AV 21 v rozsahu 

uvedeném v příloze č.1 této smlouvy (dále jen „dílo“), podle svého návrhu. V souvislosti 

s vytvořením díla se autor touto smlouvou dále zavazuje poskytnout objednateli licenci 

k užívání díla v rozsahu uvedeném v článku 4 této smlouvy.     
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Článek 2 

Vytvoření a předání díla 

1. Autor se zavazuje vytvořit dílo v celém rozsahu, uvedeném v příloze č.1 této smlouvy,  

a předat je objednateli v domluveném a schváleném harmonogramu společně i s fakturou 

za poskytnuté služby obsahující všechny náležitosti, uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. 

Předáním díla se rozumí zprovoznění administračního prostředí pro bezvadný chod 

webové prezentace a zaškolení pověřené osoby v počtu max. 4 hodin. 

2. Před vlastním předáním díla, resp. části díla podle odstavce 1 se autor zavazuje předložit 

objednateli dílo, resp. jeho část ke schválení. Bude-li mít objednatel k obsahu díla, resp. 

jeho části předloženého ke schválení připomínky, autor se zavazuje upravit dílo, resp. jeho 

část podle těchto připomínek a poté předložit objednateli dílo, resp. jeho část znovu ke 

schválení. Závazné termíny pro předkládání rozpracovaného díla objednateli  

k připomínkování a závazné termíny pro zpracování připomínek objednatelem jsou 

upraveny vždy písemným dodatkem této smlouvy. 

3. Objednatel se zavazuje poskytnout autorovi veškerou součinnost potřebnou pro vytvoření 

díla, zejména jej seznámit se stávající vzory svých písemností, fotografických podkladů, 

podobou jím užívaných propagačních materiálů, které vydává. Objednatel se v této 

souvislosti zavazuje předat autorovi všechny požadované podklady potřebné pro vytvoření 

díla a specifikovat své požadavky na podobu díla.  

 

Článek 3 

Smluvní odměna 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit autorovi za vytvoření díla smluvní odměnu ve výši 

97.350,- Kč (slovy: devadesátdvatisíctřistapadesát) včetně DPH ve výši 21 %.  

2. Autor prohlašuje, že odměna v částce 97.350,- Kč včetně DPH ve výši 21 %  je pevná  

a maximální a zahrnuje veškeré náklady autora na vytvoření díla v rozsahu určeném 

v příloze č. 1 této smlouvy. 

3. Objednatel se zavazuje poukázat autorovi část smluvní odměny na vpředu uvedený 

bankovní účet po dodání a schválení částí díla –  

              

  .      

 

 

 

 

 

. Autor se zavazuje fakturovat objednateli části 

odměny s tím, že faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle příslušných 

právních předpisů a termín její splatnosti bude stanoven 21 dní ode dne doručení faktury 

objednateli. Cenová kalkulace je součástí této smlouvy jako Příloha č.3. 

 

Článek 4 

Licence 

1. Objednatel bere na vědomí, že originál díla je vlastnictvím autora. 
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2.  

 

 

.  

3. Autor poskytuje objednateli licenci jako výhradní. 

4.  

.   

 

Článek 5 

Odstoupení od smlouvy 

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě nesplnění obsahu a rozsahu díla, 

uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy nebo faktury obsahující všechny požadované náležitosti 

ve lhůtě, sjednané v článku 2 odst.2 této smlouvy. 

 

Článek 6 

Smluvní sankce 

1. Pro případ prodlení se zaplacením smluvní odměny se objednatel zavazuje zaplatit 

autorovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % ze smluvní odměny za každý den 

prodlení. 

2. Pro případ prodlení s vytvořením a předáním díla objednateli nebo jeho části podle článku 

2 odstavec 1 této smlouvy se autor zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,02 % ze smluvní odměny za každý den prodlení. Objednatel je podle výslovného 

ujednání obou smluvních stran oprávněn domáhat se na autorovi náhrady škody způsobené 

porušením uvedené povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i přesahující 

výši smluvní pokuty. Do doby prodlení autora s plněním těchto závazků se však 

nezapočítává časová prodleva, kterou způsobil objednatel včasným neposkytnutím 

součinnosti potřebné ke splnění těchto závazků autorovi.  

 

 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva se pořizuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu. 

Z těchto vyhotovení obdrží objednatel dvě a autor jedno vyhotovení. 

2. Veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

Případná ústní ujednání smluvních stran nemají ve vztahu k obsahu smlouvy žádný právní 

význam. 

3. Objednatel i autor shodně prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy a že ji 

uzavřeli svobodně a vážně, bez nátlaku.   

4.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  ÚDU  se 

zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). 
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V Praze dne  

 

 

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

 

doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D. (ředitel)                                MgA. Miroslav Roubíček 

     Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.                                                     studio Colmo 
                        za objednatele                              za autora 
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                                                                            Příloha č.1 

 
Rozsah prací na webové prezentaci Ústavu dějin umění AV ČR, V.v.i. 
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                                                                            Příloha č.2 

 
Termíny pro předkládání rozpracovaného díla objednateli k připomínkám 

a termíny pro zpracování připomínek objednatelem 
 
 
 

Termín Povinnost smluvní strany 
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Příloha č.3 

 




