
Smlouva o spolupráci 

uzavřená dle ustanovení§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

Smluvní strany 

Dodavatel: DESIGN UNION, s.r.o. 

a 

se sídlem K Rozcestí 178, 254 01 Jílové u Prahy - Radlík 
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl 
C, vložka 303184 
zastoupený: Jiřím Kynclem, jednatelem 
IČO: 07587112 
DIČ: (207587112 
banka: Raiffeisenbank 
číslo účtu:  
(dále jen „dodavatel") 

Objednatel: Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 
se sídlem Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 314/1991 Sb. 
zastoupený: doc. Tomášem Machulou, Ph.D., Th.D., rektorem 
IČO: 60076658 
DIČ: (260076658 
banka: československá obchodní banka a.s. 
číslo účtu:  
(dále jen „objednatel") 

I. 

úvodní ustanovení 

1. Dodavatel je majitelem grafického studia, předmětem jeho činnosti je mimo jiné
grafický design a poskytování kreativních konzultací.

2. Objednatel je veřejnou vysokou školou univerzitního typu.

3. Smluvnf strany se dohodly na vzájemné spolupráci, když za účelem úpravy vzájemných
práv a povinností uzavírají tuto smlouvu.

li. 

Předmět smlouvy 

1. Dodavatel se zavazuje provádět grafické, DTP a konzultační práce (dále jen „práce"
nebo „činnost"), a to podle jednotlivých objednatelem zaslaných dílčích zadání
konkrétních prací, ve spolupráci se zaměstnanci objednatele.

2. Maximální rozsah dodavatelovy činnosti je sjednán ve výši 50 hodin za kalendářní
měsíc. Každá ze smluvních stran je oprávněna navrhnout navýšení tohoto rozsahu,
nejvýše však o 15 hodin za kalendářní měsíc.



3. Dodavatel se zavazuje dodržovat jednotlivé určené termíny prací tak, aby zajistil vždy
bezchybně provedenou práci v souladu se zadáním a pokyny objednatele.

4. Strany sjednávají, že minimálně 1 x měsíčně proběhne mezi nimi osobní schůzka, a to
v prostorách objednatele, nebude-li dohodnuto jinak.

5. Objednatel se zavazuje za činnost dodavatele hradit sjednanou odměnu.

Ill. 
Odměna 

1. Smluvní strany se dohodly, že dodavateli náleží za činnost dle této smlouvy smluvní
odměna ve výši 500 Kč/hodinu bez DPH. Ke smluvní odměně může být připočtena DPH
v zákonem dané výši.

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s činností sjednanou
touto smlouvou.

3. Dodavatel je oprávněn odměnu fakturovat vždy jednou měsíčně, a to za celý kalendářní
měsíc, za který má být odměna hrazena.

4. Přílohou každé faktury bude přesný soupis provedených prací s rozpisem podle hodin,
odsouhlasený objednatelem. Dodavatel je povinen vystavit fakturu do 15. dne
následujícího měsíce a zaslat ji spolu se soupisem provedených prací na e-mailovou
adresu

5. Objednatel předá platební příkaz k úhradě faktury bance tak, aby fakturovaná částka
byla připsána na účet dodavatele nejpozději poslední den 15denní lhůty splatnosti,
kterou prodávající uvede na řádně vystavené faktuře.

6. Objednatel může ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit, obsahuje-li nesprávné údaje nebo
nesplňuje-li náležitosti dle právních předpisů nebo této smlouvy. Vrácením faktury se
ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet ode dne vystavení nové nebo
opravené faktury.

IV. 

Licenční ujednání 

1. Pro případ, že by některý výsledek činnosti dodavatele dle této smlouvy naplňoval
znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121 /2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje tímto dodavatel objednateli licenci, a
to ke všem způsobům užití děl a v neomezeném rozsahu. Územní rozsah licence je
neomezený. Licence se poskytuje na dobu neomezenou.

2. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení poskytnout práva tvořící součást licence
třetím subjektům, tj. poskytovat podlicenci.

3. Licence je poskytnuta jako výhradní.

4. Licence je poskytnuta bezúplatně.



5. Smluvní strany sjednávají oprávnem objednatele libovolně měnit a upravovat
dodavatelovo dílo dle své potřeby.

6. Objednatel není povinen licenci využít.

7. Veškerá majetková práva k dílu vykonává na základě poskytnuté licence objednatel.
Dodavatel nemá ani v budoucnu nebude mít žádné právo na vyrovnání.

v. 

Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany sjednávají, že vlastníkem jakéhokoliv výsledku dodavatelovy činnosti je
od počátku objednatel.

2. Pro odstranění jakýchkoli nejasností smluvní strany konstatují, že ustanovení čl.
IV dopadá i na případná díla vytvořená dodavatelem pro objednatele před podpisem
této smlouvy. Dodavatel výslovně prohlašuje, že odměna za jeho činnost pro
objednatele vykonanou před podpisem této smlouvy byla beze zbytku uhrazena a že
neeviduje k dnešnímu dni žádnou pohledávku za objednatelem. Uvedené skutečnosti
stvrzuje dodavatel podpisem této smlouvy.

3. Objednatel bude dodavateli poskytovat potřebnou součinnost k provádění sjednané
činnosti, zejména bude poskytovat zadání, informace a pokyny.

4. Smluvní strany se dohodly, že komunikace související s dodavatelovou činností
(zejména ohledně zadání, informací a pokynů), bude vedena primárně osobně nebo
formou elektronické pošty.

VI. 

Platnost smlouvy 

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020.

2. Poruší-li dodavatel tuto smlouvu podstatným způsobem nebo poruší-li ji opakovaně
méně závažným způsobem, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem, kdy je písemné oznámení o odstoupení
doručeno dodavateli, případně třetí pracovní den po odeslání tohoto písemného
oznámení na adresu sídla dodavatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

3. Tato smlouva může být ukončena výpovědí kteroukoli ze smluvních stran i bez udání
důvodu. Délka výpovědní doby je 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé straně.

4. Smluvní strany se dále dohodly na možnosti oboustranného ukončení této smlouvy
dohodou.

VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Je-li některé z ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či
stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, odporovatelné nebo
nevynutitelné pouze toto ustanovení a nedotýká se to platnosti a vynutitelnosti
ustanovení ostatních. Smluvní strany se zavazují vadné ustanovení bezodkladně



nahradit ustanovením bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat 
obsahu a účelu vadného ustanovení. 

2. Tato smlouva se řídí právním řádem české republiky, zejména občanským zákoníkem.

3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky uzavřenými na
základě shodné vůle obou smluvních stran.

4. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv písemnost doručovaná druhé straně na adresu
uvedenou v této smlouvě se považuje za doručenou uplynutím tří pracovních dnů ode
dne prokazatelného odeslání písemnosti.

5. Smluvní strany se dohodly, že po dobu trvání této smlouvy se jakákoliv písemnost
doručovaná druhé straně e-mailovou poštou považuje za doručenou uplynutím 8 hodin
od prokazatelného odeslání písemnosti.

6. Tato smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech v českém jazyce s platností originálu.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních
stran. Pokud však smlouva podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,
nabude účinnosti až dnem uveřejnění. Veškeré úkony související s uveřejněním
smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle,
nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu pročetly, jejímu obsahu
porozuměly, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Di 
v .J.r..q,.?.ť ............... dne 311 2o.1o V českých Budějovicích dne 30.01.2020

 

�,oc. Tomáš Machula, Ph.O., Th.D. 
ť'ěktor 
Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 




