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Smlouva o spolupráci č. 010-SVP/17 

uzavřená dle §1748 odst. 2 občanského zákoníku 
 
Středisko společných činností AV ČR. v. v. i. 
se sídlem v Praze 1, Národní 1009/3. PSČ 110 00 
lČO: 60457856 
DIČ: CZ60457856 
Nakladatelství Academia 
Adresa pro doručování: Vodičkova 40, 110 00 Praha 1 
zastoupené p. Jiřím Padevětem, ředitelem Divize Academia Nakladatelství  
Bankovní spojeni:  číslo účtu:  
zaps. v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT 
(dále jen Academia) na straně jedné 
 
a 
 
MAFRA, a.s. 
se sídlem v Praze 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 OO 
IČ: 45313351 
DIČ: CZ45313351 
zastoupená Ing. Štěpánem Košíkem, předsedou představenstva 
a Mgr. Michalem Hanákem, členem představenstva 
zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. oddíl B. vložka 1328 
(dále jen Partner) na straně druhé 
 
 

uzavírají tuto smlouvu o vzájemné spolupráci 
na vydání odborné neperiodické publikace 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce smluvních stran na vydání neperiodické publikace Kapitoly z 
osvobození Československa 1945 od kolektivu spoluautorů vedeného doc. Janem Němečkem (dále jen 
„publikace“) v rozsahu cca 200 normostran a podmínek dále touto smlouvou stanovených. Publikací vydá 
Academia společně s Partnerem nákladem minimálně  ks., maximálně  ks. výtisků. Případný dotisk 
bude řešen dodatkem této smlouvy. 

2. Smluvní strany jsou spolunakladateli publikace ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona č. 
121/2000 Sb. na všech obvyklých místech v publikaci (zejména na titulním listu, obálce a v tiráži) bude proto 
vždy zároveň uveden copyright Academia i Partnera a ISBN Academia. 
 

II. 
Práva a povinnosti Partnera 

 
1. Partner poskytl texty, mapky a grafické podklady pro zařazení do publikace (tzv. rukopis) k 31. 3. 2017. Tato 

díla jsou uvedena v seznamu, který tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy. Partner se 
zavazuje po dobu jednoho roku ode dne uzavření této smlouvy neužít texty, jež budou zveřejněny v 
publikaci, způsobem, jenž by konkuroval prodeji publikace. 

2. V této souvislosti Partner prohlašuje, že je oprávněným nositelem autorských majetkových práv k těmto 
dílům, které poskytne touto smlouvou k zařazení do publikace a zavazuje se uzavřít veškeré potřebné 
licenční smlouvy s autory těchto děl a vypořádat jejich autorská majetková práva. 
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3. Partner bere na vědomí, že Academia neodpovídá ani do budoucna za případně porušení autorských práv k 
dílům poskytnutých do publikace ze strany Partnera. Partner se zavazuje uhradit případnou náhradu škody, 
bezdůvodné obohacení či jiné náklady, které by v souvislosti s užitím těchto děl dle této smlouvy mohly 
Academii vzniknout v důsledku porušení autorských práv třetích osob k těmto autorským dílům ze strany 
Partnera. 

4. Partner obdrží od Academia  výtisků k interní potřebě, ke své propagaci, pro své obchodní partnery a 
předplatitele svých titulů. 

5. Partner se zavazuje propagovat publikaci po jejím vydání ve svých médiích v rámci reklamy na ploše, jež 
odpovídá ceníkové ceně reklamy podle aktuálních ceníků Partnera v hodnotě 200,000 Kč bez DPH. 
Konkrétní rozsah a formu propagace určí Partner. Partner se zavazuje uveřejnit v této propagaci logo 
Academia v rozsahu alespoň 5 % plochy každého inzerátu. 
 

III. 
Práva a povinností Academia 

 
1. Academia zajistí na své náklady: 
a) redakci a korektury publikace. 
b) grafickou úpravu, předtiskovou přípravu, odpovídající typografickou a polygrafickou kvalitu publikace v 

součinnosti s grafikem a tisk publikace. Grafická podoba obálky bude mimo jiné zahrnovat logo mediální 
skupiny Mafra na titulní straně a odkazovat na to, že publikace vznikla ze seriálu v tomto deníku větou „Na 
základě úspěšného seriálu v deníku Lidové noviny“ vysazenou vhodným způsobem. Uvnitř publikace bude 
logo Lidové noviny. Obálku a grafickou úpravu publikace zajistí obě strany ve vzájemné dohodě společně. 

2. Umožní editorovi díla autorskou korekturu (na své náklady dvě korektury a náhled se změnami do 2 % 
hodnoty sazby). 

3. Zkoordinuje a zkontroluje veškeré výrobní fáze potřebné pro vydání publikace. 
4. Zašle povinné výtisky knihovnám, které mají na ně ze zákona nárok.  
5. Předá nejpozději do 15 pracovních dnů po vydání publikace Partnerovi  výtisků publikace v souladu s čl. 

II. odst. 4. této smlouvy. 
6. Celkový náklad publikace, kromě výtisků náležejících dle čl. II. odst. 4. této smlouvy Partnerovi, zůstává ve 

vlastnictví Academia, která zajistí jeho distribuci a prodej do obchodní sítě na území ČR a SR. Veškerý výnos 
z prodeje publikací náleží Academia. 

7. Academia bere na vědomí, že Partner neodpovídá ani do budoucna za případně porušení  
autorských práv k dílům zajištěným pro publikaci ze strany Academia. Academia se zavazuje uhradit 
případnou škodu, bezdůvodně obohacení či jiná náklady, která by v souvislosti s užitím těchto děl dle této 
smlouvy mohly Partnerovi vzniknout porušením autorských práv třetích osob k těmto autorským dílům ze 
strany Academia. 

8. Publikace bude vyhotovena a vydána do 31. 1. 2018, nejpozději však do 12 měsíců od oficiálního přijetí 
rukopisu Academii dle pokynů pro autory (viz www.academia.cz). 
 

IV. 
Elektronické vydání publikace 

 
1. Partner prohlašuje, že je oprávněným nositelem autorských majetkových práv k dílům, 

která poskytne touto smlouvou k zařazení do publikace vydané i jako e-kniha. Zavazuje se tedy uzavřít 
veškeré potřebné licenční smlouvy s autory těchto děl a vypořádat jejich autorská majetková práva tak, aby 
bylo možné vydat tuto publikaci jako e-knihu. 

2. Academia nejdříve po 6 měsících od vydání této publikace v tištěné podobě má právo na své náklady a 
nebezpečí zajistit vydání publikace jako e-knihu s neomezeným počtem stažení. 
Academia se však zavazuje, že bude tuto e-knihu distribuovat - a smluvně zajistí, aby také třetí osoby (e-
shopy apod.) ji distribuovaly - pouze do 31. 12. 2019. 

3. Veškerý výnos z prodeje publikací ve formě e-knihy náleží Academii s tím, že odměna Partnera za 
poskytnutí licence k vydání e-knihy je uvedena v čl. VI. odst. 3. této smlouvy. 
 

http://www.academia.cz/
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V. 
Další ujednání 

 
1. Obě strany souhlasí s užitím děl, které vzniknou jejich činností při přípravě publikace (obálka, grafická 

úprava) pro účely podle této smlouvy. 
2. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o všech důležitých rozhodnutích týkajících se příprav a 

výroby publikace. Vyskytnou-Ii se události, které jednomu nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného odkladu 
informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na 
náhradu škody pro stranu, která se porušením smlouvy v tomto bodě dopustila. 

3. 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. 

4. Kontaktními osobami jsou: 
za Partnera: , brand manager Lidových novin,   
za Academii: , šéfredaktorka,   
 
 

VI. 
              Cena 

 
1. Cena za dodání knih Partnerovi podle čl. II odst. 4 této smlouvy činí 11.000 Kč včetně DPH.  
2. Cena za propagaci Academia podle čl. II. odst. 5 této smlouvy činí 11.000 Kč včetně DPH.  
3. Academia uhradí Partnerovi za poskytnutí textů a grafických podkladů podle čl. II. odst. 

1 a čl. IV. odměnu ve výši  z jí dosažené, realizované prodejní ceny knih (vč. e- 
knih) bez DPH, za jednu prodanou tištěnou knihu (vyjma knih prodaných přímo 
Partnerovi) i e-knihu. Academia bude oznamovat počet prodaných knih Partnerovi vždy za kalendářní rok, a 
to do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po skončení příslušného kalendářního roku e-mailem na 
adresu  a  Partner na základě tohoto vyúčtování vystaví 
pro Academia fakturu - daňový doklad (dále jen faktura) se splatností 21 dní ode dne jejího doručení, 
přičemž k odměně bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů. 

4. Obě smluvní strany uhradí plnění podle čl. VI odst. 1 a 2 vzájemným zápočtem těchto pohledávek. K 
zápočtu předpokládanému v této smlouvě dochází automaticky doručením příslušné faktury v rozsahu, v 
jakém se kryje s jinou zápočtovou fakturou podle této smlouvy. 

5. Plnění smluvním stran jsou poskytována za běžně (obchodní) ceny včetně DPH dle platných ceníků obou 
smluvních stran. Obě strany se v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH zavazují si za 
uskutečněné plnění vždy navzájem vystavit a zaslat daňový doklad. Na daňovém dokladu za plnění dle odst. 
1 a 2 vyznačí „neproplácet – zápočet“. 

6. Obě strany prohlašují, že jsou si vědomy své povinnosti odvést řádně DPH správci daně a zavazují se, že DPH 
řádně a včas ve správně výši z odměny hrazené podle této smlouvy odvedou. Strany dále prohlašují, že jsou 
ekonomicky v dobré kondici, nejsou v úpadku (ani hrozícím úpadku) a nejsou osobou, proti níž by bylo 
vedeno exekuční a/nebo insolvenční řízení a nevedou žádný spor, v němž by jeho neúspěch vedl k závazku, 
jehož splnění by bylo nemožné nebo by jej hospodářsky destabilizovalo a/nebo vedlo k jeho neschopnosti 
odvádět řádně DPH. Strany prohlašují, že nejsou prohlášeny nespolehlivým plátcem daně ani s nimi není 
vedeno takové řízení či dány důvody, které by k tomu mohly vést. 

7. Pokud se některá ze smluvních stran stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH a/nebo budou dány jiné důvody 
podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, uděluje druhé smluvní straně neodvolatelně svůj souhlas s tím, aby v souladu 
s § 109 zákona č. 235/2004 Sb., za ni odvedla příslušnému správci daně příslušnou DPH, 
v důsledku čehož uhradí pouze tu část příslušné části ceny, která odpovídá základu daně. Jakákoliv změna 
výše uvedených skutečností bude smluvními stranami bez zbytečného odkladu písemně oznámena. 
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VII. 
Ukončení smlouvy 

 
Tuto smlouvu lze předčasně ukončit bud' na základě dohody smluvních stran, nebo odstoupením od 
smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran. Smluvní strana je oprávněna od smlouvy písemně bez dalšího 
odstoupit, pokud druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší své povinnosti ze smlouvy, zejména 
nesplní-li řádně své závazky v termínech uvedených ve smlouvě. Při nepodstatném porušení smluvních 
povinností jedné ze stran je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy písemně odstoupit až po 
předchozím písemném upozornění a marném uplynutí dodatečně poskytnuté lhůty k plnění. Odstoupení je 
účinně doručením doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, 
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již 
dospěl, ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti. 
 

VIII. 
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. 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).  

3. Veškeré změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnými dodatky ke smlouvě podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak jsou neplatné. Ukončit tuto smlouvu lze pouze písemně. 

4. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 
jednom. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění. O 
dni zveřejnění bude Academia Partnera informovat, a to zasláním informace na e-mail 

. 
 
 
V Praze dne 15.12.2017 V Praze dne 15.12.2017 
 
Středisko společných činností AV ČR v. v. i.  MAFRA, a.s. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………..     …………………………………………………………. 
Jiří Padevět Ing. Štěpán Košík, předseda představenstva 
ředitel divize Academia Nakladatelství Mgr. Michal Hanák, člen představenstva 
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Příloha č. 1 Smlouva o spolupráci č. 010-SVP/17 

 

MAFRA, a.s. poskytne pro publikaci „Kapitoly z osvobození Československa 1945“ následující texty, mapky a 

grafiku: 

 

1. Rukopis po editaci v redakci deníku Lidové noviny 

 

2. Kompletní novinový seriál v PDF včetně mapek 

 

 




