
SMLOUVA O DÍLO 
podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

uzavřená mezi 

Objednatelem 
Název instituce: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. 
Sídlo: Vlašská 355/9, 118 40, Praha 1 
lČ: 683 78114 
zastoupený ředitelem PhDr. Oldřichem Tůmou, Ph.D., 

a 

Zhotovitelem 
Auditorium s. r. o. 
Americká 9 
120 00 Praha 2 
lČ: 27940837, DIČ: CZ 27940837 
zastoupeným jednatelem Petrem Bělovským 

I. Předmět smlouvy 

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit 400 výtisků knihy s pracovním názvem 
Vyvlastňování majetku v Československu po roce 1945, jejímiž autory jsou prof. PhDr. Jiří 
Kocian, CSc. a prof. JUDr. Jan Kuklík DrSc. a kol. (dále jen "Dílo"). 

(2) Dílo je výstupem z grantového projektu Grantové agentury České republiky "Proměny 
vlastnických a dalších majetkových vztahů v českých zemích v letech 1945-1960. Charakter, 
vymezení, institucionální báze", reg. č. 14-07528S. 

(3) Objednatel se zavazuje zaplatit za Dílo zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II.1. této smlouvy. 

II. Cena Díla a způsob její úhrady 

(1) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 86 363,64 Kč bez DPH, tj. celkem 95 000 Kč 
včetně DPH (slovy devadesát pět tisíc korun českých). Daň z přidané hodnoty představuje 10 o/o z 
ceny. Zhotovitel je plátcem DPH. 

(2) Cena Díla uvedeného v čl. II.l. bude uhrazena na základě dohody smluvních stran předem, a 
to do dvou týdnů od podpisu této smlouvy. Cena bude uhrazena na účet Zhotovitele č. 
2600453045/2010. 

(3) Na základě podpisu této smlouvy se Zhotovitel zavazuje vystavit do jednoho týdne od 
podpisu této smlouvy fakturu na částku uvedenou v čl. II.l. a doručit tuto fakturu-daňový doklad 
na uvedenou částku Objednateli. 

III. Doba a místo plnění 

(1) Objednatel dodá Zhotoviteli všechny textové i grafické podklady potřebné pro zhotovení díla 
nejpozději do 30. června 2017, a to ve formátu vhodném pro zpracování digitálního textu (.doc, 
nebo .docx) a obrazu (.jpg). 
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(2) Zhotovitel provede Dílo nejpozději do šesti měsíců od dodání finální a kompletní verze 
autorského rukopisu, tj. do 31. prosince 2017. 

(3) Za převzetí Díla se považuje doručení Díla na adresu sídla Objednatele, anebo umožnění 
Objednateli, aby si dílo převzal na jiné dohodnuté adrese. 

(4) Místem plnění je Česká a Slovenská republika. 

(S) Objednatel poskytne veškerou součinnost, která je zapotřebí k dokončení díla. 

(6) Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo dle svých odborných znalostí a zkušeností. 

IV. Zveřejnění v registru smluv 

(1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany 
souhlasí s uveřejněním smlouvy a prohlašují, že smlouva neobsahuje utajované informace či 
obchodní tajemství, která by nebylo možné uveřejnit. 

(2) Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. 
Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, 
že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez 
zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní 
příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od 
správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

(3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. 

( 4) Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona o registru smluv musí být tato smlouva uzavřena 
v písemné formě. 

V. Závěrečná ustanovení 

(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran. 

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze 
stran obdrží po jednom. 

V Praze dne 9. prosince 2016 

co~c==' 
Objednatel 
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Auditorium s.r.o. 
Americká 9, 120 oo Praha 2 

d k @ uditorium.cz 
tel. té: 2 940837 

·-----
Zhotovitel 


