
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI VYDÁNÍ PUBLIKACE 

Univerzita Karlova 
N akladatelství Karolinum 
Ovocný trh 560/5 
116 36 Praha 1 
IČ: 00216208 
zastoupená: Mgr. Petrem Valo, ředitelem 
dále jen nakladatelství 
na straně jedné 

a 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. 
Vlašská 355/9 
118 00 Praha 1 
IČO: 68378114 
zastoupeným PhDr. Oldřichem Tůmou, Ph.D., ředitelem 
dále jen ÚSD 
na straně druhé 

se dohodli takto: 

1. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je spolupráce při vydání díla Petr Roubal Československé spartakiády 
v anglickém jazyce (pracovní název) v knižní formě tištěné a elektronické (dále jen "dílo"). 

2. Práva a povinnosti 

1. Nakladatelství se zavazuje vyhotovit 400 výtisků díla a zajistit jeho odpovídající šíření 
včetně marketingových a propagačních služeb. 

2. ÚSD se zavazuje přispět na vydání díla částkou 196 500,- Kč včetně DPH. Financování 
publikace jakož i výčet prací nakladatelství jsou přílohou této smlouvy. Veškeré další náklady 
jsou na vrub nakladatelství. Částka za přípravné práce ve výši 98 000,- Kč včetně DPH bude 
ÚSD zaplacena nakladatelství nejpozději do 31. 12. 2016. Doplatek ve výši 98 500,- Kč 
včetně DPH zaplatí ÚSD nakladatelství po vydání knihy. 

3. Nakladatelství a ÚSD budou figurovat jako spoluvydavatelé díla a každá strana umístí 
prostřednictvím nakladatelství na publikaci vlastní logo a ISBN na příslušných místech díla. 

4. Loga a ISBN budou uvedena v pořadí nakladatelství Karolinum, Ústav soudobých dějin. 

5. Vyúčtování příspěvku ÚSD za přípravné práce na vydání publikace bude provedeno 
formou faktury - daňového dokladu, kterou nakladatelství zašle ÚSD do 31. 12. 2016. 
Faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu tak, jak je 
stanoveno zákonem o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků. 



6. Nakladatelství zajistí dostupnost publikace po dobu 10 let od vydání v tištěné podobě 
a 25 let v podobě elektronické. 

7. Nakladatelství dále: 
- odvede povinné výtisky a splní nabídkovou povinnost dle zákona; 
-v případě pořádání promo akce ke knize nechá pozvánky schválit ÚSD (text a logo ÚSD); 
- zahrne do svých informačních materiálů informace o spoluvydání včetně doprovodných 
akcí; 

8. Termín odevzdání překladu je 30. 6. 2017. Nakladatelství se zavazuje, že knihu vydá 
nejpozději do 31. 12. 2017. 

3. Výtisky publikace 

1. ÚSD obdrží od nakladatelství 40 výtisků díla nejpozději do týdne od data dodání díla 
z tiskárny. 

4. Další ujednání 

1. Obě smluvní strany se zavazují po podepsání smlouvy neklást výrobě publikace žádné 
administrativní ani organizační překážky. 

2. Obě smluvní strany se zavazují vystupovat ve všech oficiálních dokumentech k publikaci 
a ve veřejných sděleních o publikaci jako rovnocenní spoluvydavatelé. 

5. Ukončení spolupráce 

1. Spolupráce mezi ústavem a nakladatelstvím bude ukončena nejpozději k datu skončení 
platnosti licence. 

2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit při závaznem porušení povinností 
vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou, a to písemnou formou. 

6. Závěrečná ustanovení 

Veškeré vztahy, které nejsou přímo touto smlouvou upraveny, se řídí obchodním zákoníkem. 
Veškeré změny či doplňky k této smlouvě jsou možné pouze formou písemných dodatků. 
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Ústav soudobých dějin obdrží 
dvě vyhotovení a nakladatelství Karolinum rovněž dvě. 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

1 fl U!' V Praze dne ..... -...... : ............ . 
za nakladatelství Karolinum 

.................. ~ ........... .. 
Mgr. Petr Valo 
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V Praze dne ........................ . 
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PhDr. Oldřich·Ť~ 
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