
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na vydání 
publikace 

Smluvní strany: 

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. 
sídlo: Husova 4, 110 00 Praha 1 
IČ: 68378033, DIČ: CZ68378033 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zastoupený: Doc. PhDr. Tomášem Winterem, Ph.D. 
dále jen „poskytovatel" na straně jedné 

a 

Books & Pipes, z.ú. 
Sídlo: třída Kpt. Jaroše 1932/13, 602 00 Brno 
IČO: 70889899, DIČ: CZ70889899 
vedený u Krajského soudu v Brně, U 217 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
zastoupený: Hanou Fertigovou, ředitelkou 
dále jen „příjemce" na straně druhé 

společně dále také jen „smluvní strany" 

uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na vydání publikace: 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Dílem se v této smlouvě rozumí dokončené autorské dílo s pracovním názvem: Reflexe 
kalotypie., jehož autorem je Petra Trnková, zaměstnanec ÚDU (dále jen „Dílo"). 

2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout na vydání této knihy jednorázový finanční příspěvek 
v dohodnuté výši 423 SOOKč, slovy „čtyři sta dvacet tři tisíc pět set korun českých" včetně 
DPH 10%. 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena po vzájemné dohodě obou smluvních stran. Základním 
prvkem této smlouvy je upravení vzájemných práv a povinností smluvních stran 
souvisejících s předmětem této smlouvy - vydání publikace za poskytnutí finančního 
příspěvku poskytovatelem. 



2. Finanční příspěvek podle čl. I. odst. 2) této smlouvy se poskytuje výhradně za účelem 
vymezeném v čl. I. odst. 1) této smlouvy prostřednictvím poskytovatele. 

III. 
Povinnosti příjemce 

1. Příjemce se zavaZUJe vydat knihu uvedenou v čl. I odst. 1) Smlouvy v termínu  
. 

2. Příjemce se zavazuje využít tento finanční příspěvek na úhradu prokazatelných nákladů 
souvisejících s výrobou a vydáním knihy. 

3. Příjemce je povinen postupovat při přípravě publikace s odbornou péčí a řídí se 
správními a ostatními předpisy vztahujícími se ke sjednanému předmětu smlouvy. 
Poskytovatel je oprávněn kontrolovat způsob realizace díla. 

4. Příjemce vystaví ke dni podpisu smlouvy daňový doklad (fakturu) na finanční příspěvek 
uvedený c čl. I odst. 2) Smlouvy se splatností 14dnů. Faktura bude obsahovat odkaz na 
tuto smlouvu a bude mít náležitosti daňového a účetního dokladu podle platných 
právních předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonné a smluvené náležitosti, případně tyto 
budou uvedeny nesprávně, je poskytovatel oprávněn fakturu do data její splatnosti vrátit 
příjemci k opravě, resp. vystavení nové faktury s novou lhůtou splatnosti. V takovém 
případě není poskytovatel v prodlení s peněžitým plněním dle původní faktury. 

6. Příjemce zajistí po vydání publikace rozeslání povinných výtisků. Autorce předá příjemce 
. 

IV. 
Povinnosti poskytovatele 

1. Poskytovatel prohlašuje, že Dílo je dílem zaměstnaneckým ve smyslu ustanovení § 58 
zákona č. 121 /2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, a je 
vykonavatelem majetkových autorských práv k Dílu. 

2. Licence se poskytuje . 

3. Poskytovatel je povinen zaplatit fakturu uvedenou v čl. III. Odst. 4 Smlouvy vystavenou 
příjemcem v řádném termínu uvedeném na dotyčném daňovém dokladu. 

4. Poskytovatel se zavazuje předat český rukopis  
    . Rukopis bude předán v elektronické 

podobě na nosiči dat CD /DVD nebo zaslán elektronickou poštou. 

5. Poskytovatel se zavazuje provést prostřednictvím autorů autorskou korekturu díla ve 
lhůtách stanovených nakladatelem. Neprovede-li poskytovatel korekturu v dohodnutém 
termínu, je nakladatel oprávněn vydat dílo bez autorské korektury. 



6. Pokud bude součástí díla i obrazový a fotografický materiál, autorka  
    

    

  
 

. 

v. 

Technická specifikace 

1. Technická specifikace vydávaného díla dle technických parametrů v souladu s běžně 
užívanými označeními používanými v polygrafickém oboru: 

•   

   
   
  
 
 
 
 

 
 

 
 

VI. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Pokud poskytovatel ZJ1St1 závažné nedostatky, je oprávněn žádat jejich odstranění a 
v případě zvláště závažných nedostatků je oprávněn žádat o vrácení poskytnutého 
finančního příspěvku. 

2. Poskytovatel si vyhrazuje právo v případě porušení povinnosti příjemce dle . čl. III odst. 1 
až S od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení poskytovatele od smlouvy, je p.Hjemce 
povinen neprodleně vrátit poskytnutý finanční příspěvek v plné výši poskytovateli. 

3. P.Hjemce si vyhrazuje právo v případě porušení povinnosti poskytovatelem dle čl. IV. 
Odst. 1 až 3 od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení příjemce od smlouvy, je 
příjemce povinen neprodleně vrátit poskytnutý finanční příspěvek v plné výši 
poskytovateli. 

VII. 
Trvání, zánik a změny Smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do vydání knihy. Před uplynutím sjednané doby 
může být smlouva zrušena písemnou dohodou smluvních stran nebo písemným 
odstoupením od smlouvy. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89 /2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 121 /2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 



3. Smlouvu lze měnit, doplňovat písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
smluvnich stran. 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden 
stejnopis. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva 
podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv),nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí poskytovatel. 

V Brně, dne 

Bo~s· ;_· Pipes, z.ú. 

Hana Fertigová, ředitelka 

'. 'í
I

V Praze, dne 

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. 
Doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D. 




