
 Smlouva o spolupráci č. 012-SVP/20 
uzavřená dle § 17 46 odst. 2 občanského zákoníku č 89/2012 Sb. 

 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
se sídlem v Praze 1, Národní 1009/3, PSČ 110 00 
IČO: 60457856 
DIČ: CZ60457856 
Nakladatelství Academia 
Adresa pro doručování: Vodičkova 40, 110 00 Praha 1 
zastoupené  ředitelem Divize Academia Nakladatelství 
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú 123-246410237/0100 
zaps. v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT 
(dále jen Academia) na straně jedné 
 
a 
 
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 
Se sídlem v Praze 8, Gabčíkova 2362/10, PSČ 182 00 
IČO: 67985921 
DIČ: CZ67985921 
zastoupený ředitelem, doc. Dr. phil.. Rudolf Kučera, Ph.D. 
Bankovní spojení: 69527011I0710 
zaps. v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT 
(dále jen MÚA) na straně druhé 
 

uzavírají tuto smlouvu o vzájemné spolupráci 
na založení ediční řady odborných neperiodických monografií 

 
I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce smluvních stran na vydávání ediční 
řady Album za podmínek dále touto smlouvou stanovených. 
 
2. Smluvní strany budou spolunakladateli ediční řady Album ve smyslu příslušných 
ustanovení autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Na všech 
obvyklých místech ve vydaných publikacích (zejména na titulním listu, obálce a v 
tiráži) bude proto vždy zároveň uveden copyright Academia i MÚA a ISBN Academia 
i MÚA. EAN bude generován z ISBN Academia. 
 
3. Ediční řadu Album bude po odborné stránce řídit zvláštní ediční rada. Jednoho 
člena této rady jmenuje Academia, ostatní členy rady jmenuje ředitel MÚA. 
 
4. Návrhy titulů do edice Album bude předkládat prostřednictvím MÚA ediční rada 
řady Album a tento výběr schválí Academia. 
 
5. Každá publikace bude lektorována, dva posudky zajistí MÚA. Žádný z lektorů 
nesmí být zaměstnancem MÚA ani stejné instituce jako kterýkoli z autorů publikace. 
Oba lektoři nesmí být rovněž zaměstnanci téže instituce. Monografie zahrnuté do 



ediční řady Album musejí splňovat kritéria vědeckých monografií stanovených Radou 
pro výzkum, vývoj a inovace. 
 

II. 
Práva a povinnosti MÚA 

 

1. MÚA se zavazuje zajistit přípravu rukopisu v českém jazyce a kompletní rukopis 
předat Academii dle licenční smlouvy uzavřené pro vydání konkrétního titulu. Při 
odevzdávání rukopisu se MÚA bude řídit Pokyny pro autory, uveřejněnými na 
http://academia.cz/pokyny-pro-autory html. 
 
2. Pokud se bude jednat o zaměstnanecké dílo, MÚA prohlašuje, že je oprávněným 
nositelem autorských majetkových práv k této publikaci. 
 
3. MÚA obdrží od Academie čtvrtinu nákladu každé vydané publikace nejméně však 
80 výtisků k interní potřebě a za účelem prodeje na prodejních místech a e-shopu 
MÚA. Cena jednoho výtisku při prodeji ze strany MÚA bude stejná jako  
maloobchodní cena, za kterou budou prodávány výtisky, jejichž distribuci a prodej 
zajisti Academia. Tuto cenu stanoví Academia na základě výrobních nákladů. Tyto 
výtisky muže MÚA také darovat jako recenzní. 
 
4. MÚA zajistí veškeré ilustrační materiály ke každé publikaci. 
 
5. MÚA obdrží na základě licenční smlouvy, uzavřené ke konkrétnímu titulu, odměnu 
za licenci, pokud se bude jednat o zaměstnanecké dílo MÚA. Výše této odměny 
bude 5 000,- až 20 000,- Kč v závislosti na rozsahu díla. V případě, kdy se nebude 
jednat o zaměstnanecké dílo MÚA, náleží tato odměna oprávněné osobě podle 
autorského zákona, takovou licenční smlouvu bude zajišťovat MÚA s tím, že 
Academii bude poskytnuta k vydání podlicence. 
 
6. MÚA může na základě svých potřeb požádat o dotisk jednotlivého svazku edice 
Album. 
 
7. Každá publikace bude opatřena logem MÚA a příslušnými dedikacemi. 

 
III. 

Práva a povinnosti Academia 
 

1. Zajistí na své náklady redakci a korektury textové části každé publikace, včetně 
tvorby rejstříků. 
 
2 Zajistí nejméně tři grafické návrhy obálky a sazby pro edici Album. Finální podobu 
vybere MÚA. 
 
3. Zajistí na své náklady grafickou úpravu, předtiskovou přípravu, odpovídající 
typografickou a polygrafickou kvalitu publikace v součinnosti s grafikem a tisk 
publikace. Jednotlivé svazky budou vydány v pevné vazbě, formátu 210 x 260 mm a 



na papíru vhodném pro publikaci obrazových dokumentů o minimální gramáži 90 
g/m2. 
 
4. Academia zajistí vypořádání autorských a reprodukčních práv ke všem ilustračním 
materiálům. 
 
5. Zkoordinuje a zkontroluje veškeré výrobní fáze potřebné pro vydání publikace. 
 
6. Zašle povinné výtisky knihovnám, které mají na ně ze zákona nárok. Dále 
každému z lektorů předá po jednom výtisku a každému z autorů po dvou výtiscích. 
 
7. Předá MÚA nejpozději do 15 pracovních dnů po vydání jednotlivé publikace 
výtisky dle článku ll, odst. 3 této smlouvy do sídla MÚA. 
 
8. Celkový náklad, kromě výtisků náležejících dle článku ll, odst. 3 této smlouvy, 
zůstává ve vlastnictví Academia, která zajistí jeho distribuci a prodej do obchodní sítě 
na území ČR a SR. Academia je též oprávněna prodávat publikaci prostřednictvím 
sítě internet, a to i v elektronické podobě jako e-knihu, pokud tak bude sjednáno v 
jednotlivé licenční smlouvě. Veškerý výnos z prodeje těchto publikaci a e-knih náleží 
pouze Academii. 
 
9. Academia dle svého uvážení zajistí vydání každého titulu s podporou AV ČR. V 
případě získání dotace bude na obvyklém místě publikace uvedena dedikace na tuto 
podporu. Řada Album bude na obvyklých místech vybavena logem AV ČR. Případné 
neposkytnutí dotace nebude mít vliv na přípravu a vydání publikace. 
 
10. Academia zajistí pro edici Album stálého redaktora, který je zaměstnancem 
Academia. 
 

IV. 
Další ujednání 

 
1. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o všech důležitých rozhodnutích 
týkajících se příprav a výroby publikace. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo 
oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností 
podle smlouvy, jsou povinny se o tom bez zbytečného odkladu informovat a společně 
podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na 
náhradu škody způsobené porušením smlouvy v tomto bodě. 
 
2. Obě smluvní strany zajistí splnění svých povinností ze smlouvy na své náklady. 
Žádná ze smluvních stran není povinna poskytnout druhé smluvní straně finanční 
plnění či jiná plnění než plnění výslovně uvedená v této smlouvě. 
 
3. Imprimatur každého jednotlivého rukopisu bude uděleno ze strany autora, ze 
strany Academia i ze strany MÚA. 
 
4. Kontaktními osobami jsou: 

- za MÚA:  
- za Academii:  



 
 

Článek V. 
Ukončení smlouvy 

 
1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany bez udání 
důvodu. Výpovědní doba činí dva měsíce a začíná běžet prvním dnem následujícího 
měsíce po měsíci, kdy byla druhé straně výpověď doručena. 
 
2. V případě ukončení této smlouvy může MUA pokračovat ve vydávání ediční řady 
Album. Pokud dojde k výpovědi smlouvy ze strany Academia, zavazuje se Academia 
dokončit vydání všech do výroby již přijatých rukopisů.  
 

 
Vl. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškeré vztahy vzniklé mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny přímo 
touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a autorského 
zákona. 
 
2. Veškeré změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnými dodatky ke 
smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak jsou 
neplatné. 
 
3. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
každá strana obdrží po jednom. 
 
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 
zajistí uveřejnění smlouvy v 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).  
 
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
 
 
 
V Praze dne 19. 4. 2021      V Praze dne 15. 4. 2021 
 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.   Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. 
v. i. 
 
 
 
 
 
……………………………………   ………………………………………. 

      Rudolf Kučera 
ředitel Divize Academia nakladatelství  ředitel MÚA 




